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 Kære Folk & Fæ læser!
Engang imellem kan det være nødvendigt, der sker noget  
nyt !!!
Derfor prøver vi at lave en opslagstavle kun for private.

De første gange vil ”Opslagstavlen” blive vis i bladet,  
men ellers er det meningen, den vil blive vist på vores  
hjemmeside. 
Her kan man søge kontakt til andre mennesker i ”vores  
distrikt” . Det kan være, du lige mangler en havemand  
nogle timer en gang imellem, - måske søger du en, der  
kan passe dine/jeres børn nogle timer, - måske søger du  
en, der vil lufte din hund, - - - - eller vil du annoncere,  
du afholder et privat loppemarked, eller – eller – eller -
Ja, der er mange muligheder …........
Læs mere om ”Opslagstavlen” senere i bladet, og kom så  
bare i gang med at bruge den. (Det er helt gratis)
Det kan være nødvendigt at gentage sig selv - så derfor:
Folk & Fæ vil i de kommende år gerne i kontakt med 

nogle af de mange mennesker, der bruger deres fritid 

på frivilligt, ulønnet arbejde i forskellige foreninger, 

klubber o.s.v.

Kontakt redaktøren for en aftale om det frivillige 

arbejde, du deltager i, så kommer vi rundt og høre om 

de aktiviteter, der nyder godt af de frivilliges indsats.

I næste nummer besøger vi  (igen) Åbyskov  
Forsamlingshus og mange af de ildsjæle, der brænder  
for, at det fine gamle forsamlingshus fortsat kan være et  
rigtigt godt aktiv i det lille lokalsamfund. 
Og så endnu en gentagelse:
Vi vil også gerne høre fra dig, hvis du har en god  
historie. Det kan være om en ven, en nabo, en i din  
familie eller om en spændende person. - Det skal  
naturligvis være om noget, der har eller har haft  
tilknytning til ”vores distrikt”. -  Vi kalder det:

Tip en god historie til Folk & Fæ.
Så må det også snart være slut med gentagelser – men:
Mange af vore trofaste sponsorer er endnu ikke blevet  
portrætteret i bladet. Kontakt mig hvis du ønsker et  
firmaportræt i Folk & Fæ.
Ring til 7010 4000 hvis du ikke modtager bladet:
Fredag d. ? april ? (ændringer p.gr.a påsken)
Fredag d. 16. juni
August ?? - Indsamlergruppen
Fredag d. 13. oktober
Fredag d. 15. december
 Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ 

Henning Philbert
Støt os på: MobilePay: 2548 7386

Fynske Bank : Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123
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Portræt af  Sø-Pet Dyrehandel ny sponsor for ”Folk og Fæ”. 

 

 
 
I Vestergade i Svendborg ligger der en meget levende forretning, der breder sig over 250 
kvadratmeter, den eneste forretning på Sydfyn, der handler med levende dyr. Den ejes og drives 
af Jane Laulund Dideriksen, Skårup, sammen med en fuldtidsansat og en elev, og Janes mor giver 
også en hånd med engang imellem. 
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Forretningen er et slaraffenland for dyreelskere. Her finder man et utal af maleriske fisk, hvoraf 
nogle vimser omkring et sørøverskib på havets (akvariets) bund, her er fugle i alle størrelser bl. a. 
en sprag-let, stortalende papegøje, her finder man to charmerende rotteunger i selskab med 
andre gnavere, og også krybdyr er repræsenteret, en listig python-slange snor sig fortroligt op ad 
Janes arm  
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 Ud over de levende dyr har 
forretningen et stort udvalg af udstyr, 
der er nyttigt, når man skal pleje sit 
kæledyr. Også dyrefoder kan man få 
bl.a. ”barf”, dvs råt kød til hunden. 
Jane blev oprindeligt uddannet som 
ekspedient i en tøjbutik, men fra 
barnsben havde hun altid haft stor 
lyst til at arbejde med dyr, og i 2003 
blev hun ansat i Sø-Pet, der på det 

tidspunkt var ejet af Flemming Olsen. I 2011 overtog hun forretningen og tog en uddannelse som 
certificeret 
dyrehandler.  
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Det er ikke bare forretningen, der er levende, det er familien også. I 2001 blev Jane gift med 
Michael, og de er begge i deres fritid aktive og frivillige i forskellige sammenhænge i Skårup-hallen. 
De har også begge uddannet sig som fitness-instruktører og underviser forskellige hold i Skårup 
fitness-center. 
Jane er i superform, hun løber engang imellem på arbejde, og i øjeblikket træner hun til deltagelse 
i et 100 km løb, Marathon-løb er ikke noget specielt! Jane og Michael har to døtre, Cecilie på 14 og 
Tilde på 10 år, og her er der også fart på. Cecilie er en ivrig rytter og har egen hest, hun drømmer 
om en dag at blive veterinær sygeplejerske. Tilde spiller fodbold, og derudover dyrker hun 
konkurrence gymnastik, som foregår på Vejstrup Ungdomsskole. 
 
 

 
 
 
 
Tekst: Olaf Søndberg    Foto: Henning Philbert      
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

● Elektroninsk fejlfinding 
● Computertest
● 4 hjuls-udmåling 
● Klargøring til syn
● Aircon 
● Klima

 

 

 
● Autoteknik 
● Rep. af rustskader
● Forsikringsskader 
● Glasskader
● Omsyn, eget værksted 
● Tectrol undervognsbeh.

Service Partner

 
Østergade 60-62 · 5881 Skårup
Lige overfor Skårup Skole
Mobil Jan Nielsen 24 47 88 89
www.autocentrum.dk

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

Malermester
Flemming Jönsson
Skårup Vestergade 28
5881 Skårup
Tlf. 21 68 92 55
E-mail: malerfj@mail.dk
www.malerfj.com

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

Vandværk:  Østergade 31 A
Kontor:  Østergade 31
Kontor og telefontid: Torsdag 16.30 - 17.30
Kontor telefon:  62 23 22 04
Fax:   62 23 22 45
Telefon vedr. daglig drift - 24 83 19 97
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

        Jesper 22 25 61 30
                      Kurt 40 16 77 80
               www.murermesteren.dk
                 GODT HÅNDVÆRK

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

Biltlf. 20 87 62 70
Mail: Skaarupvinduspolering@Yahoo.dk
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 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

 Jeg kigger gerne forbi og giver  
et uforpligtende tilbud på 
hvordan jeg kan hjælpe. 

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

Nyborgvej 501 • 5881 Skårup • Tlf. 62 23 14 54
www.voresfriskole.dk

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, 

HVOR ALLE BØRN ER GLADE FOR AT 

GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE
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Det handler om nærvær. Det handler om fælles 
værdier. Og så handler det om at give sig tid og 
at have opmærksomhed og agtelse over for de 
mennesker, man deler liv og hverdag med.
Straks Deres udsendte træder ind i Oure Børne-
hus´ store entré kommer en flok dejlige børn 
løbende iklædt latter og blussende kinder. De har 
netop været ude i den våde forårsluft og skal nu 
af med overtøj og beskidte støvler, mens de brin-
ger en glædelig stemning med sig – som et frisk 
vindpust fra mildere egne. Mens der hjælpes med 
at binde dobbeltknuder på de fine lyserøde hjem-
mesko, bemærker Deres udsendte nogle af bør-
nenes tegninger på endevæggen blandt turkisfar-
vede, lilla og pink heldragter på knagerækkerne. 
En af tegningerne forestiller en pige, der slår ud 
med armene, mens solen stråler fra en skyfri 
himmel. ”Pigen smiler og er glad, fordi hun laver 
noget hun godt kan lide,” står der nedenunder 
billedet. Og de ord passer på det liv, der udfolder 
sig fra Oure Børnehus og de andre børnehuse i 
den nordøstlige del af Svendborg kommune. 
Oure Børnehus er nemlig et af i alt seks bør-
nehuse under ét stort sneglehus, Dagtilbuddet 
Østerdalen, som det kaldes med kommunale 
ord. Ud over Oure Børnehus består Østerdalen 
af Bakkehuset i Skårup, Skårup Børnehus, Even-
tyrhuset i Gudbjerg, Gudme Børnehus og Hessel-
ager Børnehus. Alle børnehuse er beliggende i 
naturskønne omgivelser nær skov og vand og de 
er alle Citta Slowcertificerede. Det betyder, at der 
i dagligdagen i børnehusene fokuseres på glæde,
kvalitet og æstetik. Det er en målsætning for børne-

husene, at der bliver skabt rammer for nærvær 
og samhørighed, ligesom det er en afgørende 
vision for husene at det gode børneliv udfoldes 
gennem forpligtende fællesskaber – med særligt 
fokus på omsorg og sundhed.

Vi er på besøg i Oure Børnehus i slutningen af 
januar og har sat den daglige leder, Pia Drost 
stævne for at høre hende fortælle om dagligda-
gen i huset og om visionerne bag det børnehus, 
som fik en så rosende omtale i de landsdækken-
de medier sidste år. Pia er i mellemtiden blevet 
daglig leder i Skårup Børnehus og  samtidig har 
Oure Børnehus så fået Pædagogisk Teamleder 
Ole Lund som Pias afløser. 

Fredagssang ved bålet og velkommen til Ole

Efter at Deres udsendte har kigget nærmere på 
de skønne tegninger på væggen byder Pia vel-
kommen med et stort smil. Vi bevæger os rundt 
i de lyse og åbne lokaler, mens hun fortæller om, 
hvordan børnene i alt det daglige deltager i både 
større og mindre fællesskaber og sammenhæn-
ge. ”For eksempel er der mindre og overskuelige 
grupper, når børnene skal spise. 4-6 børn er sam-
men om at spise, og der er så en voksen knyttet 
til hver af spisegrupperne. I det hele taget er det 
væsentligt, at børnene kan overskue og føle sig 
trygge i de sammenhænge, de tager del i,” under-
streger Pia. ”Derfor tilstræber vi tydelige hver-
dagsrutiner samtidig med, at børnene også kan 
udfolde sig ud fra deres egne forudsætninger.”

”I Østerdalen kom en snegl...”

Pia Drost

Tid til en 
lille spise-
pause
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Mens vi bevæger os rundt på de spændende 
arealer, mødes vi af børnenes smil og åbenhed. 
De er nysgerrige og Deres udsendte fornemmer 
tydeligt, at børnene i hverdagen bliver set og 
hørt, og at de selv lærer at se og høre – og give 
hinanden rum og plads. De er i dén grad forun-
dringsparate, sådan som børn er flest, og samti-
dig er de opmærksomme og tager meget hensyn 
til hinanden. Selv om børnene mange gange er 
ivrige for at komme til orde og fortælle, så er de 
vant til at vente, til det er deres tur. Hvis andre er 
i gang med at tale sammen, buser man ikke bare 
ind uden hensyn.

Pia fortæller, at naturen og udelivet fylder meget 
i hverdagen, og hun kommer naturligt ind på, at 
børnehusene blev Citta Slow-certificerede i 2011. 
Citta Slow-logoet er sneglen, og den har på for-
skellig måde sat sit aftryk på hverdagen i børne-
husene. På spørgsmålet om, hvad Citta Slow så er 
i børnehøjde, svarer Pia: ”Inden vi snakker Citta 
Slow vil jeg lige sige, at den sociale læring er fun-
damentet for alt, hvad vi foretager os her i børne-
huset. Det er SÅ vigtigt for os. Og så er der en helt 
fantastisk opbakning fra forældrene. Uden et tæt 
samarbejde mellem børnehuset og hjemmene, 
går det slet ikke,” understreger hun og fortsætter 
som kommentar til Citta Slow: ”For eksempel del-
tager børn og voksne i årlige affaldsindsamlinger 
i nærområdet og i de nærliggende skove og nede 
ved stranden. Affaldet bliver så studeret og sorte-
ret. Nogen gange udstiller vi affaldet, så børn og 
forældre kan se, hvor meget affald, dagens høst 

har givet. I hverdagen sorterer vi selvfølgelig også 
affald, og alt det organiske affald bliver kompo-
steret. Børnene lærer i det hele taget om natu-
rens gang og om, hvor vigtigt det er at passe på 
naturen. Alle Østerdalens børnehuse har i øvrigt 
bålsteder. Hos os her i Oure Børnehus er der ild 
i bålet tit og ofte, og hver eneste mandag er der 
bålmad, og om fredagen slutter ugen ude ved 
bålet med hygge og sang. Når det er tid til høst, 
hjælper børnene med at plukke æbler og samle 
grøntsager – de laver friskpresset æblesaft, sylter 
rødbeder og græskar og meget mere. Så afslutter 
vi høstugen med en høstfest, hvor vi pynter op og 
synger og danser og spiser årets høst.”

I Citta Slow-filosofien ligger i det hele taget dét 
at være åben overfor omverdenen. Det skulle 
gerne føre en bevidsthed med sig om, at man har 
betydning for hinanden i lokalmiljøet.
Pia fortæller videre, at Østerdalen har en mini-
bus, som børnehusene på skift har til rådighed 
en uge ad gangen. Bussen giver rig mulighed for 
at komme ud i det blå med børnene, ud over de 
kort ture, de altid kan foretage sig på gå-ben.
Vi kommer nærmere ind på selve Citta Slow-fi-
losofien og sneglen, som jo altså er det officielle 
logo for den bevægelse, der tog sin begyndelse 
i 1999 i Toscana. For hvad betyder Citta Slow 
for børnenes dannelse og udvikling? Pia kigger 
sig omkring i de lyse og indbydende rammer og 
svarer: ”Det har meget med fordybelse og nær-
vær at gøre. At vi for eksempel holder siesta efter 
frokost, hvor alle børnene hviler på tæpper, mens 
de lytter til en historie eller stille musik. 

”Hygge med guitar og sang ved bålet”
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Deres dagligdag kan jo ellers generelt hurtigt 
blive præget af stressede omgivelser og travl-
hed. Så i løbet af ugen kan der være fodbad eller 
børneyoga eller lignende, hvor der er dæmpet 
musik og hvor børnene får rig lejlighed til at få 
gode snakke om stort og småt. Det er noget med 
at finde sit eget tempo og være til stede.” Deres 
udsendte kommer i det samme i tanker om den 
tjekkiske forfatter Milan Kunderas bog ”Langsom-
heden”, hvor han bl. a. hævder, at ”langsom er 
man af klogskab”, og Pia smiler og fortsætter: ”Ja, 
kloge børn er trygge børn og børn, der hviler i sig 
selv, samtidig med, at de tager hensyn til deres 
omgivelser. Og man lærer bedst, hvis der er tid til 
fordybelse, nærvær og ro”.

Spil med tid til fordybelse og ro

I en anden bog, som man næsten skulle tro var 
skrevet efter et besøg i Oure Børnehus, skriver 
Kundera, at mens en hovedvej kun er en linje, der 
forbinder ét punkt med et andet, er en bivej en 
lovprisning af rummet, den bevæger sig gennem. 
For i bivejenes verden er skønheden uafbrudt 
og stadig omskiftelig. Kundera hylder altså den 
slyngede vejs uforudsete fortryllelser, og forud-
sætningen for at opleve det er, at man er villig til 
at sætte farten ned. Og det er man i Oure Børne-
hus. Man giver børnene mulighed for at leve med 
”livets hastighed”, kunne man sige.

Samtalen kommer ind på mange, mange emner, 
der har med holdninger og værdier at gøre - for 
børnenes dannelse og opvækst er alfa og omega 
for Pia. Et af de emner, der flere gange strejfer 
samtalen er, i hvor udpræget grad, vor tids børn 
er genstand for de voksnes opmærksomhed – og 
uden at nævne ordet ”curlingbørn”, fremhæver 
Pia: ”Vi er i alt 6 medarbejdere her i Oure Børne-
hus, og vi talte for nyligt om, at tiden er til at vi er 
meget fokuserede på at aktivere og motivere bør-
nene og på den måde har mange af aktiviteterne 

været voksenstyrede. Og det er fint nok. Men for 
at fremme børnenes mulighed for at være sam-
men på deres præmisser, har vi i Østerdalens 
børnehuse sat os en målsætning, der siger, at i 
løbet af dagen skal der være 50 % voksenstyrede 
aktiviteter og 50 % leg. Og,” fortsætter hun, ”bør-
nenes hverdag er fyldt med levende vækster og 
dyr, eventyr og fortællinger og kunst og så meget 
andet, der kalder på deres opmærksomhed og fo-
kuserer på den spændende og store verden. Det 
er af enorm betydning for børnene, at de – ud 
fra vores trygge rammer - på alle niveauer bliver 
inddragede i den store verden, der omgiver dem.”

Så stiller vi op for fotografen

Pia fremhæver desuden, at der er et særligt tæt 
samarbejde med dagplejen og de kommunale 
skoler. På den måde gøres der alt, hvad der er 
muligt for at lette børnenes overgange i deres liv. 
”De lokale dagplejer – og dem er der i alt fem af i 
Vejstrup og Oure – kommer her hos os i både hel-
dags og halvdags legestue, og har mulighed for at 
lege og lave forskellige aktiviteter. På den måde 
får de fortrolighed med børnehuset, inden de 
skal starte her, og det har en kolossal værdi for 
dem og forældrene,” fortæller Pia. ”Der er også 
udviklet er nært samarbejde med skolerne, og 
det gør det lettere for børnene, når de skal sige 
farvel til børnehuset og goddag til skolelivet.”

Der er – som tidligere nævnt – seks børnehuse 
under Østerdalens sneglehus, og der er et tæt 
samarbejde husene imellem. Der udvikles løben-
de visioner og målsætninger, og efter forholdene 
og omstændighederne justeres målsætningerne, 
så de passer til de enkelte børnehuse.  Helt kon-
kret samarbejder børnehusene om en række ak-
tiviteter. ”Vi samarbejder bl.a. husene imellem ud 
fra et fælles tema 1-2 uger hvert efterår , hvor vi 



11

nogle år har sluttet med et fællesarrangement for 
alle Østerdalens børn, forældre og personale” for-
tæller Pia og fortsætter: ”Det er blevet så stor en 
succes, at det er gået hen og blevet en fast, årlig 
tradition. Der bliver nedsat en arbejdsgruppe, der 
så planlægger rammerne ud fra et overordnet 
tema – og så fordyber hvert enkelt hus sig i tema-
et. Det er stort og fantastisk,” smiler Pia. ”Et år var 
det overordnede tema ”Østerdalen i bevægelse” 
og du kan tro, at der blev løbet, kravlet, hoppet, 
danset, lavet cykel- og tarzanbaner – og der blev 
lavet morgengymnastik og meget, meget mere. 
Ugerne sluttede med en fest, hvor alle sammen 
– flere hundrede mennesker - fik en fantastisk 
oplevelse i Oure-skolernes hal. Hvert børnehus 
havde forberedt et par numre, som børnene og 
personalet gik på scenen med og optrådte med 
for deres søskende og forældre. Der blev både 
lavet Kaptajn Jespersen-gymnastik og danset 
Gangnam-style – og der blev sunget og danset og 
vrikket med numser og tæer! Festen sluttede så 
med sambarytmer. Du kan tro, det var en fest!”. 
Pia fortæller, at et andet års tema var ”Science”. 
Alle glæder sig allerede til forberedelserne til det-
te års temauger på tværs af Østerdalen.

Rundvisningen i og omkring Oure Børnehus er 
ved at være ved vejs ende. Pia og Deres udsendte 
sætter sig med en kop kaffe, mens Pia fortæller 
om sin egen tid på stedet. Hun har været leder 
for Oure Børnehus i 13 år, og nu skal hun så fort-
sætte som leder af Skårup Børnehus fra den 1. 
marts. Det glæder hun sig til, og med et blik tilba-
ge på sine rige og spændende år i Oure, nævner 

hun forældreopbakningen, som en helt uundvær-
lig del af livet på stedet. ””Forældrene har i dén 
grad bakket op om alt det, der er blevet udviklet 
på her hos os, siden jeg begyndte som leder. De 
har selv indført gode traditioner for fællesskabet 
– for eksempel mødes de sådan omtrent hver 
anden måned til fællesspisning. Det er noget, de 
selv arrangerer og står for, og personalet deltager 
så, i det omfang, vi har tid og mulighed for det.” 
På spørgsmålet om, hvorvidt ”sjælen” på stedet 
og fælles værdier for alle de mennesker, der har 
deres daglige gang i børnehuset, vil kunne beva-
res efter at Pia forlader det, svarer hun prompte: 
”Det er jeg helt sikker på! For det har været fan-
tastisk for stedet, at vi ikke er flere, end vi virkelig 
er fælles om de værdier, der er de bærende i 
børnenes hverdag. Og de værdier har vi udviklet i 
fællesskab, og derfor er det værdier, der ikke står 
og falder med en enkelt eller nogle få personer. 
Det er værdier, der virkelig er bærende og fælles.”

Tekst: Anders Carlsson
Fotos: Henning Philbert 
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Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

10. klasse for dig der skal videre...
post@sydfynsfrifagskole.dk

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Tlf. 4922 4944 ö anja@trykogprint.dk ö TRYKogPRINT.dk

Skårup Auto Service
Vildmarken 1
5881 Skårup
21 28 36 19
steen996@gmail.com
www.skaarupauto.dk

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”



13

 
Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Redigeret, samlet af Jørgen Larsen.  Foto af Preben 
Gammelmark og Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus. 

 

 

Kommende arrangementer i forsamlingshuset! 
Søndag den 28. maj – Kræmmer- og loppemarked kl. 10-14: 
Støttegruppen afholder marked på samme måde som tidligere år.  Der kan reserveres borde hos Ellen 
på tlf. 4224 4854 eller på mail: havblik@sydfynsmail.dk. Et bord koster 110 kr./rundt bord 60 kr.  
Der kan købes kaffe/te, hjemmebag m.m. i cafeen. 
 

Tirsdag den 6. juni kl. 19 - banko: 
Støttegruppen holder banko aften med gode gevinster.  Dørene åbne kl. 18.  Der kan som altid købes 
drikkevare, kaffe m.m. til rimelige priser. 
 
Tirsdag den 29. august kl. 19 - banko: 
Støttegruppen holder banko aften med gode gevinster.  Dørene åbne kl. 18.  Der kan som altid købes 
drikkevare, kaffe m.m. til rimelige priser. 
 
Fredag den 23. september holder støttegruppen oktoberfest: 

Vær opmærksom på ændret dato!  
Datoen for oktoberfesten i Åbyskov Forsamlingshus er 
ændret fra den 30. til den 23. september. 
 
 

 

Kom og oplev en sjov og hyggelig oktoberfest 
med god og alsidig levende musik  

leveret af Preben Vincent Glue fra Ringe. 

For kun 200 kr. får du:  

En velkomstdrink, Wienerschnitzel med det 
hele og naturligvis dessert og kaffe.   
 
Kom og vær med til en festlig aften.  
 
Der kan allerede nu foretages tilmelding på  
https://aabyskov.nemtilmeld.dk eller evt. til  
Gitte på tlf. 3035 1557 senest mandag den 18. september. 
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Søndag den 29. oktober frokostkoncert med Fangekoret kl. 13: 

 

Frokostkoncert med Fangekoret fra 
Vridsløse.  Vi har været meget heldige med 
at få en aftale med fangekoret om en 
koncert, idet det er eneste koncert i efteråret 
på Fyn.  Ved koncerten serveres en 
frokostplatte og kaffe.  
 
Pris for koncerten og frokostplatte er 250 kr.  
 
Til Fangekorets koncerter rundt om i landet 
trækkes der fulde huse. Det anbefales derfor 
at bestille billet inden længe, hvilket sker 
nemt på https://aabyskov.nemtilmeld.dk  

evt. til: Jørgen på tlf. 4224 7143 senest søndag den 22. oktober. 
 
Mandag den 6. november kl. 19.00 andebanko: 
I lighed med tidligere år, afholder bestyrelsen andebanko kort før Mortens Aften.  Kom og vær med til 
et traditionelt bankospil, hvor mange ænder er i spil. 
Dørene åbnes kl. 18.00. Der kan som altid købes drikkevare, kaffe m.m. til rimelige priser. 
 
Torsdag den 9. november er der vælgermøde med kandidaterne til kommunalvalget 
den 21. november: 

 

I lighed med kommunalvalget i 2013 afholdes der 
gammeldags vælgermøde, hvor der begyndes med 
fællesspisning og derefter fremlægger den enkelte 
kandidat sine ”mærkesager” og argumentere for, at 
der lige netop skal stemmes på ham/hende. 
 
Der serveres biksemad.  Prisen fra deltagelse er ikke 
endelig fastlagt - oplyses i kommende nummer af 
Folk & Fæ 
 

Der arbejdes på at afholde et optaktsmøde til vælgermødet 2-3 uger før, hvor man kan blive ”klædt 
på” og være godt rustet til vælgermødet, så man måske kan forholde sig mere kritisk til kandidaternes 
”valgtale”.  Nærmere om dette i juni eller august nummeret af F&F. 
 
Lørdag den 18. november 120 års jubilæum: 
Forsamlingshuset fylder i november 120 år, hvilket vi gerne vil fejre med et særligt arrangement.  Vi 
er i gang med planlægningen.  Nærmere information om program vil komme i F&F i august. 
 
Mandag den 4. december kl. 19 holder støttegruppen julebanko: 
Støttegruppen holder banko aften med gode gevinster.  Dørene åbne kl. 18.  Der kan som altid købes 
drikkevare, kaffe m.m. til rimelige priser – der er sikkert også æbleskiver og gløgg. 
 
Fredag den 22. december afholdes juletræ: 
Med de gode erfaringer fra juletræ i 2016 fortsætter traditionen med juletræ den 22. december 2017 – 
reserver allerede nu aftenen.  Nærmere information i F&F til oktober og ved husstandsomdelt flyer. 
 

▄ 
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Aktiviteter i forsamlingshuset i februar og marts: 
 

Dilettant 2017 den 25. februar, 1. og 4. marts. 

 
Fra venstre: Thomas Qvarfot, Ellen Andreassen, Preben 
Gammelmark, Jette Larsen, Helle Ulm, Herdis Hune 
Rasmussen, Gitte L. Jensen, Lisbeth Johannesson, Karen  
Acker Rasmussen og Marianne Frederiksen. 

 
Efter en vanskelig start leverede dilettant-
holdet en meget fin forestilling, der var godt 
besøgt, idet omkring 270 har overværet de 4 
opførelser. 
 
Fra bestyrelsen siger vi tak til spillerne og til 
alle jer der bakkede op og så forestillingerne.  
Annonceindtægterne og entré har givet et pænt 
overskud til husets slunkne pengekasse. 
 
Dilettanterne har besluttet at de stiller op igen 
til dilettant i 2018.  Vi er mange der glæder os 
allerede. 
 
Nærmere om tidspunkter i løbet af efteråret 
2017. 

▄ 
Børnefastelavn den 25. og 26. februar: 
Efter mange års pause var der fastelavnsfest for børn i forsamlingshuset, hvilket blev gennemført på 
initiativ af den nye børnegruppe.   
 
Lørdag var der maling af tønder og instruktion i hvordan man kan slå på trommer i forskellig størrelse, 
så der kunne komme musik ved det planlagte optog om søndagen.   
 
Det blev nogle flotte tønder og der blev slået katten af tønden med stor ihærdighed.  Inden der blev 
slået katten af tønden var der optog fra Skibspladsen til forsamlingshuset. 
 
Der var god tilslutning af børn, forældre og bedsteforældre til arrangementet, så grunden er lagt til, at 
der også bliver fastelavn i 2018. 
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Stemningsbilleder fra fastelavnsfesten. 

▄ 
Generalforsamlingen torsdag den 9. marts: 
Når der holdes generalforsamling er det altid med spænding at se, hvor mange medlemmer der møder 
op.  Der var mødt 23, hvilket er langt flere end de seneste år. 
 
Formanden omtale de mange aktiviteter, der har været i løbet af 2016, herunder bl.a. Foredraget i 
januar: Smuglernes paradis på Sydfyn og øerne.  Dilettant i januar/februar. Den ekstraordinære 
generalforsamling, hvor det lykkedes at vælge en fuldtallig bestyrelse.  Foredraget om kriminalsager 
på Sydfyn. Ølsmagning med Den Belgiske Øl mand.  Vinsmagningen med Erik Prangsgaard. 
Foredraget med Rebellen fra Langeland i august.  Støttegruppens forskellige arrangementer samt at 
der igen blev juletræ den 22. december. 
 
Kassereren aflagde regnskabet for 2016, der viste et driftsunderskud på knap 7.000 kr., hvilket bl.a. 
havde sammenhæng med, at der i 2016 har været færre udlejninger. 
 
Kontingentet har været uændret 50 kr. pr. person i flere år.  Der var fremlagt forslag om at hæve 
kontingentet til 100 kr. pr. person, hvilket blevet drøftet.  Under debatten kom der forslag om, at 
forhøje kontingentet til 75 kr. pr. person, hvilket blev enstemmig vedtaget.  Kontingentet dækker et år, 
fra 1.april til 31. marts. 
 
I ulige år er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg, hvilket var Arne Jensen, Jan Hansen og Jørgen Larsen.  
Endvidere var suppleanterne, 1 revisor og 1 revisorsuppleant på valg.  Der var genvalg af de afgående 
bestyrelsesmedlemmer. Jens Åge Preisler genvalgt som suppleant og Mark Sundstrup nyvalgt som 
suppleant.  Som revisor blev valgt Kaj Stillinger og som revisorsuppleant blev Mogens Henningsen 
valgt. 
 
Der blev på generalforsamlingen orienteret om, at der arbejdes med konkrete planer om 
bygningsmæssige ændringer, der kan opfylde de behov der er for modernisering af huset, herunder 
særligt toiletforholdene og nyt køkken.  Der er tale om en længere proces, der orienteres om sagens 
stade når der er konkrete planer. 
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Bestyrelsen har på første bestyrelsesmøde konstitueret sig med: 
Formand: Arne Jensen. Næstformand: Jan Hansen. Sekretær: Gitte L. Jensen og Kasserer: Jørgen 
Larsen. 
 

 
 

Sådan ser bestyrelsen ud: Preben Gammelmark, Jørgen Larsen, Arne Jensen, Jan Hansen, Elin Boss 
Hansen, Gitte L. Jensen, Jens Åge Preisler og Anne Grethe Skovgaard. Mark Sundstrup mangler. 

▄ 
 

Irsk aften fredag den 17. marts: 
Støttegruppen stod igen for en succesfuld aften med musikgruppe Braoinin, der spillede Irsk og 
Skotsk folkemusik. Stemningen var i top, maden blev rost – det kunne ikke være bedre.  
 
Til slut gav musikerne sig tid til at give en orientering om de enkelte instrumenter, hvilket var både 
overraskende og gav indsigt i nogle af de særlige teknikker, bl.a. særligt med den irske tromme. 
 
Vi kunne have ønsket at flere havde fået glæde af denne dejlige aften. 
 

 
 
Musikgruppen Braoinin: Marie Grønhøj spiller på whistle, Marie Almlund på keybord, vokal og bas, 
Ida Wilno keltisk harpe, Michael Jensen irsk tomme og Carsten Rosenlund guitar, whistle, small pipes 
og vokal. 

▄ 
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Nyt i huset - Fredagsbar den 24. marts: 
Som noget nyt blev der holdt fredagsbar, hvilket har til formål at begynde på et månedligt uformelt 
arrangement, hvor man bare kan falde ind og få en tår at drikke, hygge sig og hilse på hinanden. 
 
Formålet var også at få en snak mellem dem der bruger huset og bestyrelsen, hvor de der kommer kan 
få lejlighed til at komme med kommentarer til de arrangementer der har været og komme med forslag 
og/eller ønsker til nye og andre tilbud i huset.  Til den første fredagsbar mødte der 16 op, der havde et 
par hyggelige timer.  Vi gentager fredagsbaren den 28. april, dog ikke hvis der kommer en udlejning, 
så flytter vi bare datoen. 
 

 
▄ 

 
Banko mandag den 27. marts: 
Støttegruppen havde arrangeret banko med mange gode gevinster.  Helle Ulm styrede spillet, så alt 
var i trygge hænder.  
 
Der var mange der hentede flere gevinster hjem, en enkelt var så heldig at få gevinst på 1. og 2. række 
og fik også pladen fuld = 3 gevinster på samme plade.  Ikke noget der sker særlig ofte. 
 

 

Gevinsterne på rad og række. 
▄ 
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

SuperBrugsen støtter lokalt . . .
Så blev det afgjort, hvor meget de 3 ansøgerer hver fik fra SuperBrugsens pulje på 10.000 kr. til  
støtte af forskellige lokale aktiviteter.                                               Tekst og foto: Henning Philbert

”Booting Greenland”  fik 4.400 kr. til 44 skolebørn fra Skårup Skole til deres ekskursion til  
Grønland. Ekskurtionen er afslutning på et års-forløb med tilegnelse af viden om miljø/kultur i  
Grønland. - Vi glæder os til at høre fra dem, når de hommer hjem fra det høje nord.

        SFO ved Øster Åby Friskole fik 3.600 kr. til støtte af en skov med stubbe til bogstaver og tal.

SuperBrugsen 
SuperBrugsen støtter lokalt . . .
Så blev det afgjort, hvor meget de 3 ansøgerer hver fik fra SuperBrugsens pulje på 10.000 kr. til  
støtte af forskellige lokale aktiviteter.                                               Tekst og foto: Henning Philbert

”Booting Greenland”  fik 4.400 kr. til 44 skolebørn fra Skårup Skole til deres ekskursion til  
Grønland. Ekskurtionen er afslutning på et års-forløb med tilegnelse af viden om miljø/kultur i  
Grønland. - Vi glæder os til at høre fra dem, når de hommer hjem fra det høje nord.

        SFO ved Øster Åby Friskole fik 3.600 kr. til støtte af en skov med stubbe til bogstaver og tal.
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Tekst & billeder: Vibe.  

I sidste nummer af bladet fortalte vi om Ullas arbejde og 
hendes nye malerier, så derfor handler dette indlæg om Ole 
Møller, som er forholdsvis ukendt for mange i Skårup og 
omegn.  

Ole lægger ikke vægt på at promovere sig selv, men arbej-
der i al stilfærdighed med sine spændende stenskulpturer. 
Oles skulpturer er ikke voldsomt store, så det er muligt for 
almindelige mennesker at erhverve de smukke skulpturer til 
haven eller huset. Derfor får Ole da også solgt det meste af 
det, han laver. Ole har bl. a. deltaget i SAK’s julebazar og til 
julemarked for Lions Club på Navigationsskolen.  

Ole har i ca. 30 år arbejdet som lærer i dansk og tysk ved 
Svendborg Gymnasium. Sideløbende med sit arbejde har 
Ole dyrket sin store interesse og kompetence; klassisk sang 
og Ole stod da også for gymnasiets kor. Derudover har Ole 
fritidsjobs som kirkesanger og med koncerter i solosang.  

Da han blev pensionist for ca. 15 år siden, kunne han tillige 
virkeliggøre en gammel drøm om at arbejde med stenhug-
geri. Ole fulgte derfor en række stenhugger-kurser i Nord-
tyskland. Da det var de samme lærere og elever, som deltog 
på kurserne, var der god kontinuitet i undervisningsforlø-
bet. Ole har derudover besøgt andre billedhuggere og har 
derigennem fået råd og vejledning. 

I marts og april kan vi endnu en gang nyde Ulla Denchers fine malerier i galleriet i Skårup Kultur- & Idrætscenter. 
Denne gang udstiller Ulla dog ikke alene, hun deler nemlig pladsen med stenhugger Ole Møller. 
Oles organiske stenskulpturer og Ulla farvestrålende malerier supplerer fint hinanden.  
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Da Ole og hans kone købte et hus i Skåne lige ved siden af et stenbrud, var det oplagt at skaffe sten 
herfra. Ole har således mulighed for at samle spændende stenstykker, som er blevet kasseret. Her fin-
des granit i mange forskellige farve og en helt særlig sten-art, som kun findes i netop dette stenbrug. 
Det er den vulkanske sten, Sort Diabas, som flere af Oles stenskulpturer er lavet af.  
Ole kan fortælle, at Empire State Buildings sokkel faktisk er lavet af Sort Diabas fra selvsamme sten-
brud i Skåne.  

Ole besøgte også en overgang Carra-
ra- området i Toscana, Italien. Her 
indsamlede han den hvide marmor-
type, Carrara, som han efterfølgende 
har lavet skulpturer af. Alle disse er 
nu solgt.  
En enkelt gang har Ole købt en sten, 
nemlig en hvid Alabast-sten, som 
han stadig har liggende på sin værk-
stedsplads. 

Derudover får Ole sten allevegne fra; 
Han går på udkik i grusgrave, samler mark- og 
strandsten på sin vej og henter affaldssten forskelli-
ge steder.  

Stenenes forarbejdning er hårdt arbejde. Ole bruger 
stokhammer, vinkelsliber og hammer og mejsler i 
flere størrelser og faconer afhængigt af udtrykket. 
Ole blander ofte teknikkerne på den samme sten, så 

former og overflader spiller sammen. Det skaber nogle spændende modsætninger i overfladens karakter og i stenenes 
samlede udtryk. 

Når Ole arbejder med stenene, går han i en slags dialog med 
stenens indre kerne og kalder de iboende former frem i hug-
geprocessen. Han udsøger således mulighederne i den enkelte 
stens iboende udtryk og fremhæver stenens karakteristika ved 
hjælp af de farver og former, som dukker op. 

Det er ikke svært at forstå den ærbødighed, som en stenhug-
ger nødvendigvis må få gennem sit arbejde, når man tænker 
på, at sten er løsrevne brudstykker af klipper og fjelde; et mi-
neralsk materiale med en lang tilblivelsestid, der gemmer på 
historier fra jordens opståen og udvikling. 

Oles skulpturer bærer tydeligt præg af denne fine balance 
mellem oprindelighed og forarbejdning, så forarbejdningen er 
i harmoni med stenens kerne og samtidig tilføjer stenen en 
ekstra dimension. 

”Generelt er sten temme-
lig mutte. De taler ikke 
om deres alder. De får 
ikke rynker og topmave, 
selvom de er millioner år 
gamle. Og de afslører 
ikke deres alder, i hvert 
fald ikke før man har 
kendt dem rigtig læn-
ge…...”  
(Citat fra Internettet) 

Ole, der bor lidt udenfor Oure, kan kontaktes på telefon: 23842903 
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Tine Trollegaard Jørgensen 
Eventyrlige billeder. 

Tine har boet med sine heste og 
katte  i samme hus som Getter i 
mange år. Til daglig arbejder 
hun som socialpædagog i Ny-
borg. I fritiden rider hun ture på 
sine islandske heste og hygger 
sig med sine katte. 
Og så maler hun eventyrlige, 
naivistiske billeder. Tine nyder 
at slippe fantasien løs og tegne 
og male og på den måde fortæl-
le historier gennem billederne. 
Hun bruger ofte de gamle dan-
ske sange som inspiration og 
glæde i billedarbejdet.  

I maj-juni har disse 4 kvinder valgt at slå sig sammen om en spændende fællesudstilling  med værker indenfor 4 forskel-
lige kunstneriske udtryksformer; akrylmaleri, keramik, akvarel- & pastelmaleri samt smykkefremstilling. 

Getter Hundstrup 
Keramik. 

Getter har haft værksted  på Boelsmosevej 15 i snart 
40 år. Getter arbejder fortrinsvis i salt-glasseret kera-
mik. Hun laver små og store brugsting; lige fra små 
figurer til havemøbler som borde, bænke og tabu-
retter.   
Til jul suppleres sortimentet 
med nisser og andre juleting.  
I de sidste godt 20 år er katte 
blevet Getters specielle ken-
detegn og det vil udstillingen 
i SKI bære præg af. 
 
Kontakt: www.getter.dk  
Tlf. 62281433. Mail: getter-
hundstrup@gmail.com  

Karen Nordholm 
Akvarel- og pastelmaleri 

 
Karen har tegnet og malet hele 
sit liv. Nu er hun gået på pensi-
on og har fået mere tid til at 
male. Karen henter inspiration 
til maleriet på sine ture i natu-
ren og i sin store interesse for 
dyr i almindelighed. 
Karen maler akvarel og soft 
pastel og sommetider lidt olie-
pastel. De rene og klare farver 
tiltaler hende meget. 
Kontakt: Tlf. 29615018 
Mail: karennordholm@gmail.com 
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Tove Jonstrup 
Jonstrup Design, Unika smykker. 

 
Tove fremstiller håndlavede unika smykker 
udført i sterlingsølv. Efter Toves overgang til 
pensionisttilværelsen kan hun nu koncentrere 
sig om denne store hobby.  
Tove kombinerer ofte sølv og emalje, fordi 
hun synes de to materialer klæder hinanden 
godt. Hun benytter også sepiaskaller 
(blæksprutteskaller) til fremstilling af smykker 
med en helt unik overflade. Sepiaskallen kan 
kun benyttes en gang, så alle smykker er for-
skellige. 
Tove er tilmeldt ædelmetalkontrollen, så alle 
hendes smykker er forsynet med navnestempel og lødighedsstempel. Tove deltager 
med jævne mellemrum i diverse kurser om smykkefremstilling. 

Kontakt: Tlf. 24624731, Mail: tjonstrup@gmail.com, www.jonstrupdesign.dk 

Fernisering: Søndag d. 7. maj 2017 kl. 10.30 
 

Kik forbi efter brunch - Alle er meget velkomne! 
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

Tømrermestre K-K Nielsen ApS
v/ Ken Bunch-Nielsen

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

er det dig eller skat, der styrer? få orden i tingene med os

Din partner – hele vejen

Dansk Revision Svendborg 
statsautoriseret revisionsaktieselskab
norgesvej 2, 5700 svendborg · tlf. 62 20 18 18
svendborg@danskrevision.dk

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

� Inde/Ude
� Filt/Glasvæv
� Tapet/Dekoration

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

For mere information - kontakt os direkte eller på 62 22 49 00 - www.brdrfolkmann.dk

Kerstin Halberg
Vejstrupgaards allé 1     5882 Vejstrup
Tlf: 53 38 12 34      Kerstin@vgvet.dk

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Generalforsamling SIF + SKI og Støtterne
Traditionen tro blev generalforsamlingerne i SIF + SKI og Støtterne afviklet den sidste mandag i marts. Igen i år var der 
mødt knap 50 mennesker op, hvilket er et rigtigt flot fremmøde. Det kører rigtig fint i alle tre foreninger med mange 
spændende aktiviteter. SIF kan prale med et pænt overskud og god egenkapital samt alle bestyrelsesposter besat. SKI 
har igangsat mange aktiviteter som Brunch, Spis sammen, Mad og Musik, Kunstudstilling, FredagsPub og mange andre 
arrangementer i cafeen, men det kniber med at få budgetterne til at hænge sammen i det nye hus. Der har været alt 
for mange færdiggørelsesarbejder i det nye hus, som er gået på den daglige drift, hvilket belaster budgetterne flere 
år frem. Støtterne der afvikler banko hver anden søndag i lige uger, kører også rigtig godt med et fornuftigt overskud. 
Støtterne er støtteforening til SIF og donerede i år 30.000 kr til ungdomsarbejdet i SIF.

Opfordring 
Sidder der nogen derude der kunne tænke sig at starte en ny idrætsaktivitet op eller lave et større musikarrangement 
eller andet, så kontakt SIF/SKI og fortæl om din ide – sammen kan vi måske gøre det til virkelighed.

Årets SIF 2016 – Per Henriksen

På generalforsamlingen bliver der hvert år udnævnt en Årets SIF’er og han fik følgende ord med på vejen af formand 
Arne Buch: For 2016 blev en gammel kending i nye klæder valgt. Vedkommende har i mange år været i og omkring SIF 
og Støtterne. Vedkommende har et stort hjerte såvel som et stort kørekort. Han kører gerne de gamle til banko om 
søndagen og de får også meget gerne en skarp kommentar med på turen, men selvfølgelig med stort hjertevarme. 
Han giver også gerne en hånd med ved bankospillene, men vil også gerne selv spille hele pladen fuld. Han er fast 
scenemand, når vi skal bygge scene til Kandis, Folkefesten eller andre store arrangementer. Sådan har det været i 
mange år og forhåbentlig i mange år endnu. Men for 2 år siden sprang han pludselig ud som kidsvolleytræner –  i 
træningsdragt. I starten meget usikker på, hvilken vej bolden skulle vende. Men med kyndig vejledning fra Jacob er han 
nu en kæmpe hjælp, som træner i kidsvolleyafdelingen, hvor han lystigt kommanderer rundt med de mange håbefulde 
spillere, både til træning og til volleystævner. Og som kronen på værket vandt hans hold Fynspokalen lige før jul. Stort 
tillykke til Per Henriksen som Årets SIF’er 2016.

DBU sølvnål til Basse

Som en overraskelse kom Bjarne Christensen fra DBU Fyn og overrakte DBUs sølvnål til Basse med følgende 
begrundelse: DBUs sølvnål gives til en person der har ydet en træner eller lederindsats i en klub gennem en lang 
årrække. Det kan man vist roligt sige Basse har gjort. Basse har været medlem af SIF (SB) gennem mere end 62 år. Han 
har haft lederposter som: Ungdomstræner for pigehold 1980-90, Dametræner 1990-95 Formand for fodboldsenior 
1985-86 Fmd for fodboldafd 1993-95 Fmd for oldboys, casanova, veteran og Supermaster holdene siden 1995 - i 
dag. Basse er kontaktpers til OK siden 1992. Arrangør af SIF julestævne fra 1980-2010. Æresmedlem af SIF i 2001. 
Ungdomsdommer, alt mulig mand, annoncesælger, flaske indsamler, anlagt multibaner, uddeler af vejviser og meget 
meget mere. Basse er en uvurderlig hjælp i klubben og på mange måder synonym med Skårup IF fodbold. Basse er en 
institution i klubben, en ”original” på den gode måde. Stort tillykke til Basse.

Tre korte og den lange.

Traditionen tro blev 
generalforsamlingerne 
afsluttet med et fælles 
Længe leve og en tak for 
fremmødet.
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Glade	spring	og	pakour-
drenge	

Baby	hold	

	

Gymnastik	og	danse	piger	

Dygtige	Gæstehold	

Herreholdet	
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Lørdag	den	25.	Marts	var	en	dejlig	eftermiddag,	med	højt	humør,	
spring	og	kolbøtter.	
Dejligt	med	de	mange	tilskuere	som	blev	hele	opvisningen	og	fik	den	
sidste	fællesserie	med.	–lad	os	sammen	prøve	at	fylde	hallen	helt	op.	

Spring	og	
rytme	piger	

Dance	piger	
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Fredag aften blev årets sidste Mad & Musik-arrangement afholdt i Kulturcaféen. 
Sådan en aften er der mange frivillige involveret. Hvem er f.eks. Cafégruppen? Cafégruppen er en flok se-
je frivillige, som bl.a. laver mad, dækker bord, rydder af og vasker op  til forskellige arrangementer i Kul-
turcaféen. Denne aften til Mad & Musik. Da jeg spurgte Jørgen: "hvad er menuen", svarede han med et 
smil: "Menuen er dejlig mad". Der er et skønt samarbejde mellem Skårup Musikforsyning og Cafégrup-
pen, vi hygger os faktisk ret godt og hjælper hinanden.  
Merete kunne fortælle at menuen var: Helstegt kalkunbryst med flødekartofler, salat og ciabattaflutes og 
til dessert var der muffins og kaffe. Tak til Jørgen, Merete, Leif, Marianne og Else. 
Mad & Musik er oplagt at invitere gæster med til, da man får en fælles oplevelse, og maden bliver serve-
ret i hyggelige omgivelser, og i aften er ingen undtagelse.  

Mad & Musik 

Julie Buchwaldt Laursen, som 
går i 3. g på Svendborg Gymna-
sium, havde valgt at give ud-
vekslingsstudenten Viktor 
Velázquez en dansk musikople-
velse med hjem til Mexico City. 
Viktor har boet hos familien 
Laursen i 3 uger. 

Til Mad & Musik bliver der altid trukket lod om en gave 
på et af billetnumrene. 
Dagens sponsorgave var fra Skåruptankens Grill. Med 
nogle gode råd om ikke at spise hotdog på første date, 
vandt Henning Philbert en halv meter hotdog. 

Hvorfor smiler Jakob? 
Det gør han, fordi Skårup Musikforsyning 
har fået nogle sponsorer. 
Tak til Skårup Grafisk, Skårup Autohandel,  
Auto-Centrum Skårup og Jimmys Garage 

Tekst: Lisbeth Teglbjærg 
Billeder: Henning Philbert 
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De startede med at skåle med publikum i kaffe og øl, og fortalte, hvor meget de havde glædet sig til at 
spille for os. De opfordrede publikum til at synge med, og det gjorde de, især, da de sang om ”ham fra 
Assens, der havde stjålet af kassen” (shu-bi-du-a red.). 

Imponerende at to musikere kan have lyd som et helt orkester. Et setup med to vokaler, cajun, rasleæg 
og guitar førte os gennem en rejse, der bød på ballader, rock'n roll, swing, samba, jazz og blues.  
Mellem numrene fortalte de to musikere små anekdoter fra deres oplevelser med musik, og finurlige 
præsentationer af numrene gjorde, at publikum lyttede ekstra efter teksterne.  

Udsen & Freno leverede god musik og underholdning, og det var tydeligt, at de havde helt styr på hin-
anden i musikken. Sådan lyder det, når man har spillet sammen i 17 år. Jimmi Freno har tidligere været 
bosat i Skårup, så det var på flere måder et dejligt gensyn. Jimmi har spillet sammen med flere lokale 
musikere fra byen og mindes det, som en god tid. Jimmi bor i dag i Stenstrup. 
 

Udsen & Freno  

Aftenens første band havde place-
ret sig på gulvet foran scenen med 
gulvtæppe og stueplante. Der var 
lagt op til et musikalsk indslag helt 
tæt på publikum, og sådan blev 
det. 
Claus Udsen og Jimmi Freno også 
kaldet Udsen & Freno fyldte rum-
met på flere måder.  

Claus Udsen er bosat i 
Svendborg, og da publikum 
hørte det, var der flere vitti-
ge personer, der foreslog 
de to musikere at kigge på 
nogle af de huse, der er til 
salg i byen. Der var god og 
afslappet stemning fredag 
aften i Kulturcaféens loka-
ler. 
Tak for god musik og under-
holdning til  
Udsen & Freno. 
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Music Trail 

Så kom aftenens andet band Music Trail på scenen. Bandet består af Ketil Amtrup på sang og guitar, Erik 
Steen Jensen på trommer, Juan Karecki på bas og Frederik Laursen på guitar. Tre af de fire musikere er 
frivillige i Skårup Musikforsyning, så vi glædede os meget. Vi var vel også alle sammen ret spændte på 
koncerten. Music Trail spiller egne numre, der hovedsageligt er skrevet af Ketil, og derfor var det ekstra 
spændende, hvordan publikum ville tage imod musikken.  

En bankende basrytme og en hvinende 
guitar fyldte rummet, og sammen med 
trommerne blev der banet vej for voka-
len, som førte os gennem kærligheds-
historier og politiske opsange. Der er 
virkelig sket noget med Music Trail si-
den de spillede til Mad og Musik for et 
par år tilbage. Deres mange aftener i 
øvelokalet har sat sine spor, og publi-
kum var begejstrede. 

 

 

 

Frederik leverede op til flere guitarso-
loer under koncerten. 
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Med stor passion leverer Ketil vokalen i 
bandet. 

Music Trail har spillet sammen siden 
maj 2014.  Bandet har arrangeret 25 
numre skrevet af Ketil.  

De har spillet flere steder, og været i 
studiet og indspille to demo-CD´er en 
på 8 numre og en på 6 numre.  
MusicTrail har selv indspillet og produ-
ceret den seneste demo-CD. 

Bandet er meget glade for at spille til 
forskellige arrangementer, de kan leve-
re en optræden på 30 minutter og spil-
le koncert på op til 2½ time. 

Tak for en super god koncert  
Music Trail, det var en fed musikople-
velse. 

Fra venstre ses: Frederik Laursen der spiller guitar, Ketil Amtrup der synger og spiller guitar, Erik 
Steen Jensen der spiller trommer, og Juan Karecki der spiller bas.  
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Skårup Kultur - og Idrætscenter 
har ved stort held fået mulighed for at 
få fat i det originale skilt, der sad på 
den gamle station, der lå, hvor P-
pladsen ved Superbrugsen er anlagt.  

Bjarne Bekker, vores lokale journalist og 
forfatter til utallige bøger om bl.a. 
Sydfyn og havet, havde i forbindelse 
med, at han er i fuld gang med at 
etablere et museum på Skarø, brug for 
plads og likvide midler til dette. Derfor 
satte han skiltet, som har været i hans 
eje i 40 år, på auktion. 

Disse gamle emaljeskilte er efter- 
tragtede af opkøbere over hele landet 
til ret ”pæne” priser.  
Men da Bjarne Bekker hørte om, at det 
kunne komme på sin ”rette” plads i 
Skårup, fik vi lavet en god aftale, der 
kunne sikre skiltet en plads i det 
offentlige rum.  

Bjarne købte selv skiltet i 1976 for 2000 
kr. for at det kunne blive på egnen. Vi 
bød det dobbelte, og trods mange- 
dobling af pristallet på 40 år, lod han os 
få skiltet for vores bud. Tusind tak!  

Men….  Vi har jo ikke pengene endnu til 
at få det op. Derfor håber vi at mange 
vil bakke op om at få denne historiske 
raritet op i Kultur- og idrætscentret. 

Når vi målet, vil vi holde et lille event, 
hvor vi fejrer opsætningen, ser billeder 
og sikkert får et par gode historier af 
Bjarne Bekker oveni. 

* Du kan hjælpe med at få det 
op i S.K.I. ved at sende et beløb 
via mobil-pay på nr. 3050 9555 
og skrive ”SKILT” + eget navn,    
eller  indbetale på konto - nr.:   
0819-8159446183 (intet beløb er for småt) 

På forhånd stor tak fra ”Skiltegruppen” 

Det originale skilt fra Skårup Station - nedtaget 1963. 

Skiltet siddende på hovedbygningen ved perronen. 

Skårup Station -1961?  Stationsvej ses bag stationen. 

På vegne af ”Skilte-gruppen”             
.              Jan Viuf Hansen 
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86. ÅRGANG     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     APRIL - JUNI 2017 

Sandelig! Kristus er opstanden!
Naser Khader og politiets efterretningstjeneste efterlod os foråret. Solen har skinnet i Skårup lige siden hans besøg, 
og da han og alle politifolkene forlod os, følte vi os så beriget, selvom det selvfølgelig er trist og helt uantageligt, at 
flere og flere må leve under konstant politibeskyttelse. Jeg husker mange ting fra aftenen. En af dem var, at Naser 
Khader undrede sig over,  at mange danskere i modsætning til jøder og muslimer ikke er meget mere bevidste om 
kristendommen og dens kulturbærende kraft i Danmark. Det kan man bl.a. se på den måde, at mange tror, at det er 
julen, der er den vigtigste kristne højtid, selvom det er påsken, og man kan også se det på den måde danskerne 
behandler og opfatter deres helligdage på. Ikke alle er f.eks. klar over, hvorfor vi fejrer pinse. Nok om Naser Khader 
og at mange danskere skal tage sig sammen og interessere sig mere for kristendommen. For nu har det jo lige været 
påske, og mon ikke alle i Skårup kender påskens betydning med den høje kirkegangsprocent, der bliver lagt for dagen 
her i sognet. Det kan jeg i hvert fald garantere, at alle konfirmanderne gør! I den forbindelse vil jeg gerne berette om 
en lille episode. Som barn tilbragte jeg nemlig megen tid hos mine bedsteforældre i Rytterskolen i Borre på Møn.
Min morfar, der var lærer, spillede også som organist i Borre kirke, som lå lige ved siden af skolen. Jeg husker tydeligt, 
at når han var færdig med at spille til alle gudstjenesterne påskedag, mødte han altid os andre med en særlig hilsen, 
og som kun lød den ene dag om året, når han trådte ind i stuen nemlig: ”Sandelig! Kristus er opstanden!”. Ideen er 
hermed givet videre til vores fantastiske organist Rasmus!! 

Gudstjenester i Skårup kirke fra april til juni 2017
April
Søndag d. 23. april 1. s. e. påske - Kirkekaffe kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 30. april  2. s. e. påske kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Maj
Søndag d. 7. maj 3. s. e. påske kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Fredag d. 12. maj Bededag   KONFIRMATION kl. 9, kl. 11 & kl.13 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 14. maj 4. s. e. påske kl. 11.30 Mai Bjerregaard Andersen

Søndag d. 21. maj 5. s. e. påske - Kirkekaffe kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Torsdag d. 25. maj Kristi himmelfarts dag kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 28. maj 6. s. e. påske kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Juni
Søndag d. 4. juni Pinsedag kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Mandag d. 5. juni 2. pinsedag musikgudstjeneste kl. 10.00 Skårups kirkemusikere og 
Helle Frimann Hansen

Søndag d. 11. juni Trinitatis søndag  kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 18. juni 1. s. e. trin. 
med efterfølgende sommerfest kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 25. juni 2. s. e. trin. - Kirkekaffe Kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Konst. sognepræst
Helle Frimann Hansen 
Sdr. Boulevard 58A, 5000 Odense C
Tlf. 62231112 / 21142964 ·  E-mail: hfha@km.dk
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær
Jette Ø. Larsen træffes torsdag kl. 09.00 - 
13.00 på kirke-kontoret i præstegården. Tlf.: 62 
23 11 12. E-mail: jelar@km.dk

Menighedsrådsformand
Helle Bøving Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·  Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·  Tlf. 23 60 02 18

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·  Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30

Graver: 
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·  Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·  Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·  Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Søndage:  Kl. 09.00 - 12.00

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.

Skarup
Kirke    Sogn

o
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Hun behøver ikke mere at være medlem af 
folkekirken og kan enten blive muslim, der går 
med tørklæde, eller involveret i Ateistisk Sel-
skab. Ligeledes vil det være naturligt, at guds-
tjenesten før Folketingets åbning bliver fjernet 
sammen med billedet i passet af den sejrende 
Kristus. Tilbage står Dannebrog med et hvidt 
kors i midten. Men hvad skal det kors blafre 
provokerende i vinden for, hvis flertallet af dan-
skerne har opgivet kristendommen? Det kan, 
efter at en nedsat arbejdsgruppe har beskæfti-
get sig med det et par år, erstattes af Danmarks 
nationalfugl, svanen. 

Regeringen har lagt en 2025-plan. Det samme må 
folkekirken gøre. Det gælder om frem til 2025 at 
få en værdig sortie. I en tid, hvor medlemstallene 
rasler ned, vil mange præster og menighedsråd 
uden tvivl vågne op til at gøre et desperat forsøg 
på at vende udviklingen. Man kan frygte, at der vil 
blive leflet for humanismen, og at mennesket, ikke 
Gud, til gudstjenesterne vil blive udråbt til at 
være ædelt. Tendensen ses allerede nu.
Det har været umuligt at læse i aviserne og 
kirkebladene, at menighedsrådsmedlemmer 
stiller op til menighedsrådet for at tjene Jesus 

Kristus. Det har alt sammen handlet om at for-
valte en spændende kulturel arv og en masse 
penge. Man kan også være bange for, at masser 
af bamser vil blive døbt til børnegudstjenester-
ne, at ateister, jøder og muslimer vil blive tilbudt 
at prædike til højmessen for at vise, hvor åben 
og fordomsfri folkekirken er, og at antallet af 
gudstjenesterne med dødsmetal og spaghetti 
og reinkarnationsforedrag vil eskalere.

Skal folkekirkenkirken dø i 2025, skal den dø 
med værdighed. Derfor skal kirken i en åndelig 
2025-plan være enig om, at den skal være 
enormt stolt af sit budskab. Der skal som aldrig 
før tales klart og tydeligt om Jesus Kristus som 
hele verdens frelser. Det skal fortælles igen og 
igen, at ingen bliver frelst uden gennem Guds 
søn. Det skal gentages, at vi ikke skal gå i kirke 
for at få det bedre med os selv. Men for at 
tilbede Faderen, Sønnen og Helligånden og for 
at få det bedre med evigheden og vores med-
mennesker. Hvis folkekirken skal dø i 2025, skal 
den ikke dø på grund af noget. Nemlig udmel-
delserne. Men den skal dø for noget. Nemlig 
det luthersk-evangeliske budskab. 

Konfirmation 12/5 i Skårup Kirke kl. 9.00    
Amalie Schwartz Møller, Amanda Johanne Krøis 
Møller, Frederikke Kathrine G. Johansen, 
Lau Møller Milling, Mick Odgaard Nielsen, 
Nicolai Bystrup Tvedt, Noah Ørbæk Bakare, 
Oliver Brock Heide, Silke Ellen Rossé Segel, 
Thomas Højlund Thomsen.

Konfirmation 12/5 i Skårup Kirke kl. 11.00
Celina Sofie Bromann Nielsen, Felix Colvig Møller, 
Frida Moos-Nielsen, Signe Lysbjerg Rasmussen, 
Sissel Laulund Rasmussen, Sophia Skytte Krolykke, 
Toke William Amtrup, Mathias Martens Wiborg, 
Mathilde Sofie Ernst Pedersen, Hedvig Lyneborg 
Øxenberg, Oliver Carl Olsson, Stefan Mathis 
Cort Hansen.

Konfirmation 12/5 i Skårup Kirke kl. 13.00
Caroline Lundquist, Emma Northway, Gustav 
Svaneberg Kvist Andersen, Julie Thorup, Ludvig 
Viby Boas Barlund, Lukas Fuglsang Sørensen, 
Mads Ørnfeldt Kirkmand, Nikolaj Møller Jensen, 
Oscar Møller Larsen.

Menighedsmøde
Skårup Kirkes Menighedsråd inviterer hermed 
alle interesserede til det årlige Menighedsmøde 
tirsdag den 9. maj kl. 19.00 – 20.30 i Kirkeladen.
Menighedsrådet vil fortælle lidt om året der gik 
og om planerne for det kommende år
og efterlyser nye forslag, ideer og input til flere 
aktiviteter.
Der vil være lidt at drikke og lidt til ganen.
Alle er velkomne!
Vi ser frem til en hyggelig og berigende aften.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Mvh Menighedsrådet

Sommerfest i kirkeladen
Søndag d. 18. juni. Noter allerede nu i kalen-
deren, at vi søndag d. 18/6 holder sommerfest 
med dejlig middag fra Tved Forsamlingshus. Tho-
mas Boas og vores organist Rasmus Grønborg 
leverer den musikalske underholdning. Så det 
kan kun blive hyggeligt! Pris 100 kr. for mad og 
drikke samt underholdning. Tilmelding hos Jytte 

Philipsen på tlf.: 28316300 eller på mail: jytte-
philipsen@hotmail.com. Man kan også tilmelde 
sig ved at skrive sig på en liste i tårnrummet. 
Tilmelding senest mandag d. 12. juni.

SKAL FOLKEKIRKEN DØ - SÅ LAD DEN DØ 

MED VÆRDIGHED OG ET SMIL PÅ LÆBEN
Sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup sogn 
Poul Joacim Stender 27.09.16 i Kristeligt Dagblad
I øjeblikket melder 100 om dagen sig ud af 
folkekirken.
Det er en lækage, som tilsyneladende ikke 
bekymrer folkekirken synderligt. Regeringen har 
med sin 2025-plan gjort årstallet 2025 til et ma-
gisk år. På det tidspunkt vil folkekirken med de 
nuværende udmeldelser have mistet minimum 
365.000 medlemmer.
Biskopperne er forholdsvis tavse, og det virker, 
som om menighedsrådene kun har travlt med at 
holde ringmurene omkring kirkegården i super-
stand, som om de frygter, at de døde også vil 
stikke af. Nogle ser det som en positiv tendens. 
Folkekirken skal skrumpe sig sund, lyder det i et 
indlæg i Kristeligt Dagblad. Men spørgsmålet er, 
om det ikke går med folkekirkens skrumpen som 
med en person med skrumpelever. 
Det ender med døden.

Med folkekirkens død forsvinder også helligda-
gene. Kirken har været storleverandør af fritid til 
det danske folk. Men det ville ikke give mening at 
holde fri jul, påske, pinse, Kristi himmelfartsdag og 
store bededag, hvis over halvdelen af danskerne 
har tilkendegivet, at de ikke længere ønsker at 
støtte kristendommen. Dronningen bør i 2025 
sættes trosmæssigt fri.
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Hun behøver ikke mere at være medlem af 
folkekirken og kan enten blive muslim, der går 
med tørklæde, eller involveret i Ateistisk Sel-
skab. Ligeledes vil det være naturligt, at guds-
tjenesten før Folketingets åbning bliver fjernet 
sammen med billedet i passet af den sejrende 
Kristus. Tilbage står Dannebrog med et hvidt 
kors i midten. Men hvad skal det kors blafre 
provokerende i vinden for, hvis flertallet af dan-
skerne har opgivet kristendommen? Det kan, 
efter at en nedsat arbejdsgruppe har beskæfti-
get sig med det et par år, erstattes af Danmarks 
nationalfugl, svanen. 

Regeringen har lagt en 2025-plan. Det samme må 
folkekirken gøre. Det gælder om frem til 2025 at 
få en værdig sortie. I en tid, hvor medlemstallene 
rasler ned, vil mange præster og menighedsråd 
uden tvivl vågne op til at gøre et desperat forsøg 
på at vende udviklingen. Man kan frygte, at der vil 
blive leflet for humanismen, og at mennesket, ikke 
Gud, til gudstjenesterne vil blive udråbt til at 
være ædelt. Tendensen ses allerede nu.
Det har været umuligt at læse i aviserne og 
kirkebladene, at menighedsrådsmedlemmer 
stiller op til menighedsrådet for at tjene Jesus 

Kristus. Det har alt sammen handlet om at for-
valte en spændende kulturel arv og en masse 
penge. Man kan også være bange for, at masser 
af bamser vil blive døbt til børnegudstjenester-
ne, at ateister, jøder og muslimer vil blive tilbudt 
at prædike til højmessen for at vise, hvor åben 
og fordomsfri folkekirken er, og at antallet af 
gudstjenesterne med dødsmetal og spaghetti 
og reinkarnationsforedrag vil eskalere.

Skal folkekirkenkirken dø i 2025, skal den dø 
med værdighed. Derfor skal kirken i en åndelig 
2025-plan være enig om, at den skal være 
enormt stolt af sit budskab. Der skal som aldrig 
før tales klart og tydeligt om Jesus Kristus som 
hele verdens frelser. Det skal fortælles igen og 
igen, at ingen bliver frelst uden gennem Guds 
søn. Det skal gentages, at vi ikke skal gå i kirke 
for at få det bedre med os selv. Men for at 
tilbede Faderen, Sønnen og Helligånden og for 
at få det bedre med evigheden og vores med-
mennesker. Hvis folkekirken skal dø i 2025, skal 
den ikke dø på grund af noget. Nemlig udmel-
delserne. Men den skal dø for noget. Nemlig 
det luthersk-evangeliske budskab. 

Konfirmation 12/5 i Skårup Kirke kl. 9.00    
Amalie Schwartz Møller, Amanda Johanne Krøis 
Møller, Frederikke Kathrine G. Johansen, 
Lau Møller Milling, Mick Odgaard Nielsen, 
Nicolai Bystrup Tvedt, Noah Ørbæk Bakare, 
Oliver Brock Heide, Silke Ellen Rossé Segel, 
Thomas Højlund Thomsen.

Konfirmation 12/5 i Skårup Kirke kl. 11.00
Celina Sofie Bromann Nielsen, Felix Colvig Møller, 
Frida Moos-Nielsen, Signe Lysbjerg Rasmussen, 
Sissel Laulund Rasmussen, Sophia Skytte Krolykke, 
Toke William Amtrup, Mathias Martens Wiborg, 
Mathilde Sofie Ernst Pedersen, Hedvig Lyneborg 
Øxenberg, Oliver Carl Olsson, Stefan Mathis 
Cort Hansen.

Konfirmation 12/5 i Skårup Kirke kl. 13.00
Caroline Lundquist, Emma Northway, Gustav 
Svaneberg Kvist Andersen, Julie Thorup, Ludvig 
Viby Boas Barlund, Lukas Fuglsang Sørensen, 
Mads Ørnfeldt Kirkmand, Nikolaj Møller Jensen, 
Oscar Møller Larsen.

Menighedsmøde
Skårup Kirkes Menighedsråd inviterer hermed 
alle interesserede til det årlige Menighedsmøde 
tirsdag den 9. maj kl. 19.00 – 20.30 i Kirkeladen.
Menighedsrådet vil fortælle lidt om året der gik 
og om planerne for det kommende år
og efterlyser nye forslag, ideer og input til flere 
aktiviteter.
Der vil være lidt at drikke og lidt til ganen.
Alle er velkomne!
Vi ser frem til en hyggelig og berigende aften.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Mvh Menighedsrådet

Sommerfest i kirkeladen
Søndag d. 18. juni. Noter allerede nu i kalen-
deren, at vi søndag d. 18/6 holder sommerfest 
med dejlig middag fra Tved Forsamlingshus. Tho-
mas Boas og vores organist Rasmus Grønborg 
leverer den musikalske underholdning. Så det 
kan kun blive hyggeligt! Pris 100 kr. for mad og 
drikke samt underholdning. Tilmelding hos Jytte 

Philipsen på tlf.: 28316300 eller på mail: jytte-
philipsen@hotmail.com. Man kan også tilmelde 
sig ved at skrive sig på en liste i tårnrummet. 
Tilmelding senest mandag d. 12. juni.

SKAL FOLKEKIRKEN DØ - SÅ LAD DEN DØ 

MED VÆRDIGHED OG ET SMIL PÅ LÆBEN
Sognepræst i Kirke Saaby og Kisserup sogn 
Poul Joacim Stender 27.09.16 i Kristeligt Dagblad
I øjeblikket melder 100 om dagen sig ud af 
folkekirken.
Det er en lækage, som tilsyneladende ikke 
bekymrer folkekirken synderligt. Regeringen har 
med sin 2025-plan gjort årstallet 2025 til et ma-
gisk år. På det tidspunkt vil folkekirken med de 
nuværende udmeldelser have mistet minimum 
365.000 medlemmer.
Biskopperne er forholdsvis tavse, og det virker, 
som om menighedsrådene kun har travlt med at 
holde ringmurene omkring kirkegården i super-
stand, som om de frygter, at de døde også vil 
stikke af. Nogle ser det som en positiv tendens. 
Folkekirken skal skrumpe sig sund, lyder det i et 
indlæg i Kristeligt Dagblad. Men spørgsmålet er, 
om det ikke går med folkekirkens skrumpen som 
med en person med skrumpelever. 
Det ender med døden.

Med folkekirkens død forsvinder også helligda-
gene. Kirken har været storleverandør af fritid til 
det danske folk. Men det ville ikke give mening at 
holde fri jul, påske, pinse, Kristi himmelfartsdag og 
store bededag, hvis over halvdelen af danskerne 
har tilkendegivet, at de ikke længere ønsker at 
støtte kristendommen. Dronningen bør i 2025 
sættes trosmæssigt fri.
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Sandelig! Kristus er opstanden!
Naser Khader og politiets efterretningstjeneste efterlod os foråret. Solen har skinnet i Skårup lige siden hans besøg, 
og da han og alle politifolkene forlod os, følte vi os så beriget, selvom det selvfølgelig er trist og helt uantageligt, at 
flere og flere må leve under konstant politibeskyttelse. Jeg husker mange ting fra aftenen. En af dem var, at Naser 
Khader undrede sig over,  at mange danskere i modsætning til jøder og muslimer ikke er meget mere bevidste om 
kristendommen og dens kulturbærende kraft i Danmark. Det kan man bl.a. se på den måde, at mange tror, at det er 
julen, der er den vigtigste kristne højtid, selvom det er påsken, og man kan også se det på den måde danskerne 
behandler og opfatter deres helligdage på. Ikke alle er f.eks. klar over, hvorfor vi fejrer pinse. Nok om Naser Khader 
og at mange danskere skal tage sig sammen og interessere sig mere for kristendommen. For nu har det jo lige været 
påske, og mon ikke alle i Skårup kender påskens betydning med den høje kirkegangsprocent, der bliver lagt for dagen 
her i sognet. Det kan jeg i hvert fald garantere, at alle konfirmanderne gør! I den forbindelse vil jeg gerne berette om 
en lille episode. Som barn tilbragte jeg nemlig megen tid hos mine bedsteforældre i Rytterskolen i Borre på Møn.
Min morfar, der var lærer, spillede også som organist i Borre kirke, som lå lige ved siden af skolen. Jeg husker tydeligt, 
at når han var færdig med at spille til alle gudstjenesterne påskedag, mødte han altid os andre med en særlig hilsen, 
og som kun lød den ene dag om året, når han trådte ind i stuen nemlig: ”Sandelig! Kristus er opstanden!”. Ideen er 
hermed givet videre til vores fantastiske organist Rasmus!! 

Gudstjenester i Skårup kirke fra april til juni 2017
April
Søndag d. 23. april 1. s. e. påske - Kirkekaffe kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 30. april  2. s. e. påske kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Maj
Søndag d. 7. maj 3. s. e. påske kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Fredag d. 12. maj Bededag   KONFIRMATION kl. 9, kl. 11 & kl.13 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 14. maj 4. s. e. påske kl. 11.30 Mai Bjerregaard Andersen

Søndag d. 21. maj 5. s. e. påske - Kirkekaffe kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Torsdag d. 25. maj Kristi himmelfarts dag kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 28. maj 6. s. e. påske kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Juni
Søndag d. 4. juni Pinsedag kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Mandag d. 5. juni 2. pinsedag musikgudstjeneste kl. 10.00 Skårups kirkemusikere og 
Helle Frimann Hansen

Søndag d. 11. juni Trinitatis søndag  kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 18. juni 1. s. e. trin. 
med efterfølgende sommerfest kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Søndag d. 25. juni 2. s. e. trin. - Kirkekaffe Kl. 10.00 Helle Frimann Hansen

Konst. sognepræst
Helle Frimann Hansen 
Sdr. Boulevard 58A, 5000 Odense C
Tlf. 62231112 / 21142964 ·  E-mail: hfha@km.dk
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

Præstesekretær
Jette Ø. Larsen træffes torsdag kl. 09.00 - 
13.00 på kirke-kontoret i præstegården. Tlf.: 62 
23 11 12. E-mail: jelar@km.dk

Menighedsrådsformand
Helle Bøving Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·  Tlf. 21 94 79 22 

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·  Tlf. 23 60 02 18

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·  Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30

Graver: 
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·  Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·  Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·  Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Søndage:  Kl. 09.00 - 12.00

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.

Skarup
Kirke    Sogn

o



37



38



39

Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

Åbningstider:   Man-fredag kl 9.00-17.30
    Lør-søn-og helligdage kl. 9.00-16.00
    Hele Sydfyns lokale trælast og byggecenter

Når du har brug for os,  
er vi tæt på  
– også søn-  
og helligdage
Bente Sørensen, 
Anita Grundahl  
og Morten Bytoft

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

w
w

w
.d

lb
g.

dk

Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag og onsdag 14-18 
(med betjening). 
Åbent med selv betjening 
alle dage 7.00-22.00

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

Aut. VVS installatør · VVS tekniker Claus Hybel · Kullinggade 4 B
5700 Svendborg · HYBEL VVS · Grundlagt 1896

Installatør

Skårup Tanken  -  Nyborgvej 438, 5881 Skårup
Telefon. 42 50 38 85  -  Mail. skaaruptanken@gmail.com

Åbningstider butik: 
Alle dage 07.00 - 21.00
Morgenbrød
Café Stoppestedet
Udlejning
Festudlejning
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Fra drøm til virkelighed.
På Øster Åby Friskole er der nedsat et lege-
pladsudvalg, der har til hensigt, at udvikle 
skolens fysiske udeområde. Målet er at ska-
be legeområder, hvor børnene motiveres 
til, i fællesskab, at udfordre sig selv 
og hinanden fysisk. 
For trekvart år siden henvendte Jacob 
Winther, der er forældre i skolen og Trylle-
fløjten og til dagligt arbejder med opsæt-
ning af  multibaneanlæg, sig til SFO’en. 
Jacob Winther har, i tæt samarbejde med 
SFO’en, ydet en stor indsats i forbindelse 
med ansøgning til LAG-fonden. I løbet af  et 
par måneder fik vi tilkendegivelse fra LAG fonden om, at vi ville modtage 100.000kr. til etablering af  multiba-
nen. I tæt samarbejde med Svendborg kommunes teknik- og miljøafdeling, fik vi udregnet og planlagt drænfor-
holdene. Frank Pedersen ( FMP ) foretog udgravningen og ilægningen af  dræn. Kasper Bondo, der er forældre 
i Tryllefløjten leverede grus, og afslutningsvis sørgede Jacob Winther for græs og bander til multibanen. 

Vi har gennem hele processen med opsætning af  multibanen, haft stor forældreopbakning. Denne opbakning 
viser os, at vi en gang imellem godt må drømme stort. 

Indvielsesfest

Onsdag d. 30. marts holdt SFO’en en indvielsesfest af  multibanen. På bedste vis skabte vi en fodboldfest med 
fodboldturnering, voksenkaffe, saft og frugt til børnene. Selve fodboldturneringen, som bestod af  blandede 
hold fra børnehaveklassen til og med 3.kl., gik over al forventning. 
Når holdene kæmpede på fodboldbanen, blev der gået til den med stor gejst, et unikt sammenhold og en fan-
tastisk forståelse for fairplay. På tribunen blev der heppet for fuld udblæsning med både kampråb og klapsalver 
under alle kampene.
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DAMGÅRDSKLUBBEN MEDDELER:
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle.

Damgårdsklubben afholder spillegilde sammen med Borgerforeningen 
søndag den 28. maj 2017 kl. 14.00 i Skåruphallen. Dørene åbnes kl. 12.00.

Damgårdsklubbens loppemarked i Skåruphallen finder sted søndag den 13. august 2017 i 
tidsrummet kl. 10.00 - 13.00.

                         

Har I ting, I ikke længere har plads til, modtager vi gerne effekterne. Overskuddet går til driften af 

ældrebussen ”Oskar II”.

Ring til formanden Elsa Gam Hansen på tlf. 62 23 15 26 eller 20 76 95 15 for afhentning.

Husk, at det er ved Knud Erik Rasmussen på mobil 71 21 12 31 mellem kl. 09.00 og 12.00 på alle 

hverdage og helst to dage før det ønskede tidspunkt, at bussen ”Oskar II” kan bestilles. 

OPFORDRING: Skulle der rundt i sognet sidde nogle mennesker, der har tid og lyst til at være 

chauffører for bussen, vil det glæde bestyrelsen for Damgårdklubben særdeles meget, hvis I vil 

henvende jer til Elsa Gam Hansen eller Knud Erik Rasmussen og blive en del af arbejdsstyrken til 

gavn og glæde for mange mennesker, der har vanskeligt ved på egen hånd at komme rundt til 

forskellige aktiviteter. 

Med venlig hilsen Damgårdsklubbens bestyrelse.

.

Der skal herfra lyde en særlig tak til: 
Frank Pedersen ( FMP ) for udgravning og etablering af  multibanens dræn.
Kasper Bondo for sponsorering og levering af  de forskellige grusmaterialer.

Jacob Winther for fondsansøgning, sponsorering og hjælp til etablering af  multibanens græs og bander.
Uden dem ville drømmen om en multibanen ikke være blevet til virkelighed.

DAMGÅRDSKLUBBEN MEDDELER:
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle.

Damgårdsklubben afholder spillegilde sammen med Borgerforeningen 
søndag den 28. maj 2017 kl. 14.00 i Skåruphallen. Dørene åbnes kl. 12.00.

Damgårdsklubbens loppemarked i Skåruphallen finder sted søndag den 13. august 2017 i 
tidsrummet kl. 10.00 - 13.00.

                         

Har I ting, I ikke længere har plads til, modtager vi gerne effekterne. Overskuddet går til driften af 

ældrebussen ”Oskar II”.

Ring til formanden Elsa Gam Hansen på tlf. 62 23 15 26 eller 20 76 95 15 for afhentning.

Husk, at det er ved Knud Erik Rasmussen på mobil 71 21 12 31 mellem kl. 09.00 og 12.00 på alle 

hverdage og helst to dage før det ønskede tidspunkt, at bussen ”Oskar II” kan bestilles. 

OPFORDRING: Skulle der rundt i sognet sidde nogle mennesker, der har tid og lyst til at være 

chauffører for bussen, vil det glæde bestyrelsen for Damgårdklubben særdeles meget, hvis I vil 

henvende jer til Elsa Gam Hansen eller Knud Erik Rasmussen og blive en del af arbejdsstyrken til 

gavn og glæde for mange mennesker, der har vanskeligt ved på egen hånd at komme rundt til 

forskellige aktiviteter. 

Med venlig hilsen Damgårdsklubbens bestyrelse.

.
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

HAVEMASKINER
Alt i service og reparation af
havemaskiner og trailere.
NYT NYT NYT
Salg af nye havemaskiner 
indenfor alle mærker!

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 14 08  Mobil. 40 42 14 08



www.vejstrupauto.dk

Skal du have fest
  Lej Pensionisternes Hus i Skårup. 
  Et hyggeligt, familiært og centralt-
  beliggende hus, Skårup Stationsvej 10.   
  Stor P. plads og tæt ved Super Brugsen.   
  Jørgen Erik Kristensen tlf: 62 23 12 70 

Selskaber  på op til 90 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

SVENDBORG
DYREHOSPITALApS
Ryttervænget 6 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 64 21

Åbent hverdage
kl. 8 - 17
lørdage kl. 9-12
Konsultation
efter aftale

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

15% rabat
på Effipro pipetter
indtil den 29/6-12
(så længe lager haves)

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

SVENDBORG
DYREHOSPITALApS
Ryttervænget 6 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 64 21

Åbent hverdage
kl. 8 - 17
lørdage kl. 9-12
Konsultation
efter aftale

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

15% rabat
på Effipro pipetter
indtil den 29/6-12
(så længe lager haves)

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

Bakkehuset i Skårup  
Eventyrhuset i Gudbjerg 
Gudme Børnehave  
Hesselager Børnehus  
Oure Børnehus 
Skårup Børnehus 

Bagergade 28-30 · 5700 Svendborg 
Tlf. 29 60 26 18  
www.osterdalen.svendborg.dk

v/Jane Dideriksen · Vestergade 12 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 88 14 · www.soepet.dk

DYREHANDEL
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“Ring 6220 2000 og få en gratis 
og uforpligtende salgsvurdering 
af din bolig.”

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn
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Torvedagen afholdes 
lørdag den 17. juni 2017 

fra kl. 12-18

Sæt allerede ✘ nu i kalenderen
Masser af boder både erhverv og private, aktiviteter, 
gode tilbud, grillpølser, kolde øl og en hyggelig dag.

Masser af sjov til børnene: hoppepude, 
tweenklubben, Fagskolen og meget andet

Kl. 18 fællesspisning fra grillen tilberedt af slagteren 

Vil du også deltage i Torvedagen den 17. juni 2017?
Har du en virksomhed i Skårup el omegn? Har du en virksomhed og bor her i området? 

Du er måske også kreativ i din fritid og laver noget spændende? Er du med i en forening?
Torvedagen er for virksomheder og private som har tilknytning til området.

Prisen for at deltage er følgende:
Virksomheder 400 kr, private deltagere 100,- og foreninger gratis. Vi sørger for telt og plads til dig 

og du vil få en hyggelig dag, hvor du kommer i kontakt med mange mennesker.

Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, så ring eller skriv til 
Marianne på 60823439 /mianne.ellehauge@gmail.com

Torvedag i Skårup 2017

Musik  
hele 

dagen

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES

VIND FEDE PRÆMIER: 
BIL TIL LÅNS I EN UGE, 

CYKEL & INDKØBSVOGN 
FYLDT MED VARER
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Såfremt der er interesse blandt vores læsere, vil Folk & Fæ fremover have en ny  
rubrik: ”Opslagstavlen for private”. Her vil vi samle korte meddelelser indsendt af 
private personer. Opslagstavlen er således en ny mulighed for kommunikation mellem 
vores læsere. 
 
Opslagene kan være frem- & efterlysninger af forskellig art, køb og salg, private 
arrangementer, invitationer, kontakt mellem mennesker og lign.  
 
Opslagstavlen er ment som et supplement til de aktiviteter, som er nævnt i bladet 
og i aktivitetskalenderen, hvilket fortrinsvis er for sponsorer og foreninger. 

 
Meddelelserne skal være på max. 250 anslag (inkl. mellemrum og overskrift). Man 
kan også få et lille billede på sit opslag. Meddelelserne kan selvsagt ikke være  
anonyme. 
 
Vi accepterer ikke reklamer, politisk propaganda eller brokkerier.  
Redaktionen forbeholder sig ret til at tilbageholde uhensigtsmæssige opslag. 
 
Send din tekst og evt. billede til vibeff@post24.dk.  
Opslagstavlens deadline er den samme som bladets dvs. 1. mandag i udgivelsesmåne-
den senest kl. 17. Men vi vil meget gerne have dit opslag tidligere. 
 
Opslaget vil ”hænge” i det førstkommende nummer af Folk & Fæ. 
Opslagstavlen kan også ses på vores hjemmeside i samme udgivelsesperiode. 
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Opslagstavlen er til meddelelser fra private læsere. 
Send dit opslag (+ evt. billede) til vibeff@post24.dk  inden bladets deadline 

Max. 250 anslag, ikke reklamer, politisk propaganda eller brokkerier.  
Hold den gode tone :-) 

Opslaget hænger i det førstkommende nummer af Folk & Fæ.  
Redaktionen forbeholder sig ret til at tilbageholde uhensigtsmæssige opslag 

Genbrugs-dametøj sælges. 
søndag d. 29.4. kl. 10-14.  
Skårup Vestergade 46.  
Billigt kvalitetstøj,  
-sko & accessories.  
Alle er velkomne -
også osere! 
Der er også plads 
til dig. Har du no-
get kvalitetstøj, 
du gerne vil sælge, 
så ring! 
Vibe 41609211 

VIL DU INVITERE TIL NOGET, SKRIV HER: 
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Fodboldmastertur	til	Düsseldorf		

November	2016	satte	Supermasterholdet	stævnen	mod	Düsseldorf	for	at	se	to	bundesligakampe.	Med	start	
i	Odense	tog	holdet	meget	tidligt	afsted	med	tog	til	vores	naboer	mod	syd.	En	hyggelig	måde	at	rejse	
sammen	på	og	også	lidt	et	tilbageblik	på	gamle	dage,	med	alle	mand	på	to	rækker	og	holde	i	hånd	på	
skiftestationer,	så	ingen	blev	væk	eller	glemt.		

Det	er	efterhånden	blevet	en	fast	tradition	at	Skårups	ældste	fodboldhold	tager	en	årlig	tur	til	en	
fodboldkamp	et	eller	andet	sted	i	Europa.	London,	Amsterdam,	Madrid,	Barcelona,	Lissabon	er	blot	nogle	af	
de	steder	som	har	måttet	huse	de	gamle	koryfæer.		

Velankommet	til	storbyen	Düsseldorf	blev	vi	guidet	sikkert	rundt	af	Svend	Jensens	gode	ven	Wolfgang.	
Først	til	hotellet	og	senere	om	aftenen	til	den	første	bundesligakamp	på	turen	og	ellers	rundt	til	det	
omfattende	program	de	næste	tre-fire	dage	

Det	primære	formål	med	turen	var	at	suge	erfaring	og	nye	tendenser	i	fodboldspillet	til	klubben,	så	man	på	
den	hjemlige	bane	kunne	komme	helt	til	tops	og	blive	fynsmester	i	2017.	Et	mål	som	er	inden	for	
rækkevidde,	men	lykkes	det	ikke,	så	er	turen	i	2017	til	Sevilla	allerede	i	støbeskeen.	

	

Et	andet	formål	med	turen	var	at	blive	klogere	på	Tysklands	historie	og	den	industrielle	udvikling	i	Ruhr	
distriktet.	Det	indebar	flere	interessante	besøg	på	virksomheder,	industriarealer	og	kulindvindingsarealer	
som	er	kendetegnende	for	området.	Museumsbesøg	og	besøg	i	nedlagte	kulminer	var	også	på	programmet.	

Et	tredje	formål,	som	absolut	var	det	mindste,	var	det	sociale	samvær	med	holdet.	Der	blev	dog	plads	til	en	
enkelt	wurst	og	sauerkraut	med	et	krus	skummende	øl	–	også	ud	på	de	små	timer.		

Portræt af en sponsor.

Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert.

Indscannet tryk lavet af TRYKOGPRINT.DK

Inden besøget hos Lisbeth og Ole 

Christiansen på Skovdongvej 4 i Skårup gik 

jeg ind på SKOVDONG BYG & 

MASKINSERVICEs hjemmeside for at se, 

hvad man kan få lavet hos firmaet, og jeg må 

indrømme, at jeg var positivt overrasket over 

at se, hvor mange forskelligartede ydelser Ole

Christiansen tilbyder sine kunder.

Ole Christiansen ved et udvalg af græsslåmaskiner.

SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE 

er ligesom delt i en sort og en hvid afdeling. 

Den hvide afdeling tilbyder alt indenfor 

reparationer af huse, facaderenovering, 

bygningsmaling og opsætning af bl.a. 

køkkenelementer, og den sorte afdeling er 

specialiseret i reparation af en lang række 

forskellige maskiner herunder også trailere, 

salg af nye maskiner, salg af reservedele samt 

vinteropbevaring af både og maskiner. 

Her er et større udvalg af maskiner, der skal gøres 

forårsklare.

Men hvordan kan det lade sig gøre at favne 

over så forskelligartede områder? 

Lisbeth og Ole Christiansen i deres flotte køkkenalrum 

som de selv har moderniseret.

Ja, Henning og jeg spørger Lisbeth og Ole om

dette, mens vi sammen nyder den 

hjemmebagte drømmekage og en kop kaffe i 

deres flotte nye køkkenalrum, 

og her kommer baggrunden og svarene:

Ole Christiansen er en mand, der lige fra den 

tidlige barndom var praktisk anlagt og hjalp 

sin far i farens salg og servicevirksomhed på 

Ole Rømersvej i Svendborg. Og da skoletiden

var lagt bag, kom Ole i lære hos Svendborg 

Motorkompagni, hvorfra han tog sin 

uddannelse til mekaniker. Efter tiden i 

militæret blev Ole ansat hos Falck. Han blev 

uddannet redder og brandmand, men havde 

også opgaven med reparation af Falckbilerne. 

Ole var ansat i 7 år hos Falck. 

I 1981 var Lisbeth og Ole blevet gift, og 

omkring 1989 søgte de i fællesskab job i 

Skåruphallen. Han som inspektør og Lisbeth 

som ansat i cafeteriet. Men et job i en 

sportshal er ikke et 8-16 job, og det var 

vanskeligt at få tingene til at hænge sammen 

familiemæssigt med to mindre børn. Datteren 

Anja var dengang 7 år og sønnen Jacob 4 år, 

så Lisbeth holdt op i cafeteriet efter to år, 

mens Ole blev i inspektørjobbet i 12 år. 12 

gode år, fortæller han. 

Men ofte er det udefrakommende hændelser i 

livet, som er med til at ændre ens løbebane, 

og i dette tilfælde er det orkanen den 3. 

december 1999, der giver en drejning i 

familiens liv. 

Mange tagplader på Skåruphallen falder under

stormen ned, og Ole aftaler med tømrermester

Finn Hundstrup, at de hjælper hinanden med 

renoveringen af taget, og dette bliver starten 

på, at Ole kommer ind i byggebranchen, hvor 
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han er i 12 år, indtil han vælger at blive 

selvstændig i 2011. 

Ole har løbende gennemført en række kurser 

for at være kvalificeret til at løse de 

mangeartede opgaver, som han vil tilbyde 

sine kommende kunder, og han har således en

grundig viden om både motorer og 

byggearbejde og beslutter sig for at 

kombinere de to områder i sit eget firma. 

Når man starter egen virksomhed kræver det 

gåpåmod at lave aftaler med firmaer. Det er 

lykkedes for Ole at etablere samarbejde med 

”jem og fix” og ”Silvan”, så når der kommer 

reklamationer på maskiner solgt fra disse to 

virksomheden, er det hos SKOVDONG BYG

& MASKINSERVICE, at reparationerne 

finder sted. 

Ole Christiansen med kataloger fra firmaer hvis 

produkter han forhandler. 

Fra efteråret 2016 etableredes der et nyt tiltag.

Forhandling og salg af alle nye maskintyper 

og reservedele dertil. Når en kunde bestiller 

en ny maskine, får SKOVDONG BYG & 

MASKINSERVICE maskinen leveret fra 

dag til dag. 

Ole er nu sælger for Jonsered, Texas, Klippo, 

Echo, Honda, Stihl, Husquarna og Stiga.

  

Ole står selv for udsendelse af regninger og al

bogholderiarbejdet, mens Lisbeth tager sig af 

lønregnskabet. 

Ole Christiansen ved computeren på sit kontor.

Men kan man virkelig overkomme så mange 

forskellige opgavetyper? Ja, Ole fortæller, at 

han er glad for det store spekter af opgaver, 

men mangler der en ekstra hånd ved 

montering af køkkener, renovering af tage og 

bygningsmaling, giver den yngste søn Jonas 

en hjælpende hånd. 

Lisbeth blev uddannet som lærer fra Skårup 

Seminarium i 2000. Fra 2002 har hun været 

ansat på Stokkebæksskolen i Gudbjerg. 

Familien købte i 1993 den tidligere 

landbrugsejendom på Skovdongvej 4, der i 

dag har 2 tdr. land jordtilliggende, og i løbet 

af årene har ægteparret totalrenoveret 

ejendommen. Her er god plads til opbevaring 

af materialer, her er fine værkstedsfaciliteter 

og her er en stor, dejlig privatbolig. 

Er der så overhovedet plads til 

fritidsaktiviteter? Jo, familien sejler hver 

sommer i motorbåd i Det sydfynske Øhav. I 

dag har de en 28 fods Polar Expres 

motorsejler, og de nyder begge at komme 

rundt og besøge forskellige danske havne og 

byer. Familien nyder også selskabet med 

deres tre børn, Anja, Jacob og Jonas. Anja og 

Jacob har beriget familien med børnebørn, og 

flere steder i hjemmet er der ophængt 

portrætter af børn og børnebørn. 

I starten af 2000 spillede Ole på Old Boys 

håndboldholdet i Skåruphallen, men desværre

eksisterer holdet ikke længere. 

Vi sluttet interviewet med at spørge Ole, om 

han har et slogan for sit firma?

Svaret lyder: 

Tilfredse kunder og hurtig reparation. 



48

 

Kan det blive lige så sjovt som sidste år ? Er det overhovedet muligt ? 
Man tror det næppe, men vi vil alligevel gøre forsøget. 

Vi lover endnu engang … 

 TOP-underholdning 
 Fantastisk live-band 
 Lækker buffet 
 og masser af glade mennesker  

        i højt humør ! 
 

Så grib fat i venner, naboer, kollegaer, strikkeklubben, håndboldholdet 
og andet godtfolk og lad os mødes til ÅRETS FEST i Skårup ! 

 Venlig hilsen 

Det festlige udvalg 
Følg med på Facebook – 
”Skårup Folkefest”  
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Fodboldmastertur	til	Düsseldorf		

November	2016	satte	Supermasterholdet	stævnen	mod	Düsseldorf	for	at	se	to	bundesligakampe.	Med	start	
i	Odense	tog	holdet	meget	tidligt	afsted	med	tog	til	vores	naboer	mod	syd.	En	hyggelig	måde	at	rejse	
sammen	på	og	også	lidt	et	tilbageblik	på	gamle	dage,	med	alle	mand	på	to	rækker	og	holde	i	hånd	på	
skiftestationer,	så	ingen	blev	væk	eller	glemt.		

Det	er	efterhånden	blevet	en	fast	tradition	at	Skårups	ældste	fodboldhold	tager	en	årlig	tur	til	en	
fodboldkamp	et	eller	andet	sted	i	Europa.	London,	Amsterdam,	Madrid,	Barcelona,	Lissabon	er	blot	nogle	af	
de	steder	som	har	måttet	huse	de	gamle	koryfæer.		

Velankommet	til	storbyen	Düsseldorf	blev	vi	guidet	sikkert	rundt	af	Svend	Jensens	gode	ven	Wolfgang.	
Først	til	hotellet	og	senere	om	aftenen	til	den	første	bundesligakamp	på	turen	og	ellers	rundt	til	det	
omfattende	program	de	næste	tre-fire	dage	

Det	primære	formål	med	turen	var	at	suge	erfaring	og	nye	tendenser	i	fodboldspillet	til	klubben,	så	man	på	
den	hjemlige	bane	kunne	komme	helt	til	tops	og	blive	fynsmester	i	2017.	Et	mål	som	er	inden	for	
rækkevidde,	men	lykkes	det	ikke,	så	er	turen	i	2017	til	Sevilla	allerede	i	støbeskeen.	

	

Et	andet	formål	med	turen	var	at	blive	klogere	på	Tysklands	historie	og	den	industrielle	udvikling	i	Ruhr	
distriktet.	Det	indebar	flere	interessante	besøg	på	virksomheder,	industriarealer	og	kulindvindingsarealer	
som	er	kendetegnende	for	området.	Museumsbesøg	og	besøg	i	nedlagte	kulminer	var	også	på	programmet.	

Et	tredje	formål,	som	absolut	var	det	mindste,	var	det	sociale	samvær	med	holdet.	Der	blev	dog	plads	til	en	
enkelt	wurst	og	sauerkraut	med	et	krus	skummende	øl	–	også	ud	på	de	små	timer.		

	

Det	blev	også	til	en	enkelt	fodboldkamp	mod	vores	tyske	venner	som	resultatmæssigt	endte	uafgjort	2-2.	
Det	skal	tilføjes	at	vores	venlige	værter	scorede	alle	fire	mål.	Det	var	absolut	ikke	med	vilje	de	score	alle	
mål,	men	det	var	snarere	pga	vores	træner,	coach	og	chefmaneger	Basse	store	overblik	og	taktiske	
forståelse.	FC	Düsseldorf	forsøgte	efterfølgende	at	overtale	Basse	til	at	underskrive	en	meget	fordelagtig	
kontrakt	som	cheftræner,	men	heldigvis	for	Skårup,	fik	vi	Basse	med	hjem	igen.	

	

Tak	til	Michael	Jensen	og	Svend	Jensen	som	arrangører	af	hele	denne	fremragende	tur.	Michael	for	det	
logistiske	og	Svend	for	sine	mange	bekendtskaber	og	gamle	venner	i	området.	

Tekst:	Anders	Jensen	og	billeder:	Bo	Tune	

Fodboldmastertur	til	Düsseldorf		

November	2016	satte	Supermasterholdet	stævnen	mod	Düsseldorf	for	at	se	to	bundesligakampe.	Med	start	
i	Odense	tog	holdet	meget	tidligt	afsted	med	tog	til	vores	naboer	mod	syd.	En	hyggelig	måde	at	rejse	
sammen	på	og	også	lidt	et	tilbageblik	på	gamle	dage,	med	alle	mand	på	to	rækker	og	holde	i	hånd	på	
skiftestationer,	så	ingen	blev	væk	eller	glemt.		

Det	er	efterhånden	blevet	en	fast	tradition	at	Skårups	ældste	fodboldhold	tager	en	årlig	tur	til	en	
fodboldkamp	et	eller	andet	sted	i	Europa.	London,	Amsterdam,	Madrid,	Barcelona,	Lissabon	er	blot	nogle	af	
de	steder	som	har	måttet	huse	de	gamle	koryfæer.		

Velankommet	til	storbyen	Düsseldorf	blev	vi	guidet	sikkert	rundt	af	Svend	Jensens	gode	ven	Wolfgang.	
Først	til	hotellet	og	senere	om	aftenen	til	den	første	bundesligakamp	på	turen	og	ellers	rundt	til	det	
omfattende	program	de	næste	tre-fire	dage	

Det	primære	formål	med	turen	var	at	suge	erfaring	og	nye	tendenser	i	fodboldspillet	til	klubben,	så	man	på	
den	hjemlige	bane	kunne	komme	helt	til	tops	og	blive	fynsmester	i	2017.	Et	mål	som	er	inden	for	
rækkevidde,	men	lykkes	det	ikke,	så	er	turen	i	2017	til	Sevilla	allerede	i	støbeskeen.	

	

Et	andet	formål	med	turen	var	at	blive	klogere	på	Tysklands	historie	og	den	industrielle	udvikling	i	Ruhr	
distriktet.	Det	indebar	flere	interessante	besøg	på	virksomheder,	industriarealer	og	kulindvindingsarealer	
som	er	kendetegnende	for	området.	Museumsbesøg	og	besøg	i	nedlagte	kulminer	var	også	på	programmet.	

Et	tredje	formål,	som	absolut	var	det	mindste,	var	det	sociale	samvær	med	holdet.	Der	blev	dog	plads	til	en	
enkelt	wurst	og	sauerkraut	med	et	krus	skummende	øl	–	også	ud	på	de	små	timer.		

Fodboldmastertur	til	Düsseldorf		

November	2016	satte	Supermasterholdet	stævnen	mod	Düsseldorf	for	at	se	to	bundesligakampe.	Med	start	
i	Odense	tog	holdet	meget	tidligt	afsted	med	tog	til	vores	naboer	mod	syd.	En	hyggelig	måde	at	rejse	
sammen	på	og	også	lidt	et	tilbageblik	på	gamle	dage,	med	alle	mand	på	to	rækker	og	holde	i	hånd	på	
skiftestationer,	så	ingen	blev	væk	eller	glemt.		

Det	er	efterhånden	blevet	en	fast	tradition	at	Skårups	ældste	fodboldhold	tager	en	årlig	tur	til	en	
fodboldkamp	et	eller	andet	sted	i	Europa.	London,	Amsterdam,	Madrid,	Barcelona,	Lissabon	er	blot	nogle	af	
de	steder	som	har	måttet	huse	de	gamle	koryfæer.		

Velankommet	til	storbyen	Düsseldorf	blev	vi	guidet	sikkert	rundt	af	Svend	Jensens	gode	ven	Wolfgang.	
Først	til	hotellet	og	senere	om	aftenen	til	den	første	bundesligakamp	på	turen	og	ellers	rundt	til	det	
omfattende	program	de	næste	tre-fire	dage	

Det	primære	formål	med	turen	var	at	suge	erfaring	og	nye	tendenser	i	fodboldspillet	til	klubben,	så	man	på	
den	hjemlige	bane	kunne	komme	helt	til	tops	og	blive	fynsmester	i	2017.	Et	mål	som	er	inden	for	
rækkevidde,	men	lykkes	det	ikke,	så	er	turen	i	2017	til	Sevilla	allerede	i	støbeskeen.	

	

Et	andet	formål	med	turen	var	at	blive	klogere	på	Tysklands	historie	og	den	industrielle	udvikling	i	Ruhr	
distriktet.	Det	indebar	flere	interessante	besøg	på	virksomheder,	industriarealer	og	kulindvindingsarealer	
som	er	kendetegnende	for	området.	Museumsbesøg	og	besøg	i	nedlagte	kulminer	var	også	på	programmet.	

Et	tredje	formål,	som	absolut	var	det	mindste,	var	det	sociale	samvær	med	holdet.	Der	blev	dog	plads	til	en	
enkelt	wurst	og	sauerkraut	med	et	krus	skummende	øl	–	også	ud	på	de	små	timer.		

	

Det	blev	også	til	en	enkelt	fodboldkamp	mod	vores	tyske	venner	som	resultatmæssigt	endte	uafgjort	2-2.	
Det	skal	tilføjes	at	vores	venlige	værter	scorede	alle	fire	mål.	Det	var	absolut	ikke	med	vilje	de	score	alle	
mål,	men	det	var	snarere	pga	vores	træner,	coach	og	chefmaneger	Basse	store	overblik	og	taktiske	
forståelse.	FC	Düsseldorf	forsøgte	efterfølgende	at	overtale	Basse	til	at	underskrive	en	meget	fordelagtig	
kontrakt	som	cheftræner,	men	heldigvis	for	Skårup,	fik	vi	Basse	med	hjem	igen.	

	

Tak	til	Michael	Jensen	og	Svend	Jensen	som	arrangører	af	hele	denne	fremragende	tur.	Michael	for	det	
logistiske	og	Svend	for	sine	mange	bekendtskaber	og	gamle	venner	i	området.	

Tekst:	Anders	Jensen	og	billeder:	Bo	Tune	

	

Det	blev	også	til	en	enkelt	fodboldkamp	mod	vores	tyske	venner	som	resultatmæssigt	endte	uafgjort	2-2.	
Det	skal	tilføjes	at	vores	venlige	værter	scorede	alle	fire	mål.	Det	var	absolut	ikke	med	vilje	de	score	alle	
mål,	men	det	var	snarere	pga	vores	træner,	coach	og	chefmaneger	Basse	store	overblik	og	taktiske	
forståelse.	FC	Düsseldorf	forsøgte	efterfølgende	at	overtale	Basse	til	at	underskrive	en	meget	fordelagtig	
kontrakt	som	cheftræner,	men	heldigvis	for	Skårup,	fik	vi	Basse	med	hjem	igen.	

	

Tak	til	Michael	Jensen	og	Svend	Jensen	som	arrangører	af	hele	denne	fremragende	tur.	Michael	for	det	
logistiske	og	Svend	for	sine	mange	bekendtskaber	og	gamle	venner	i	området.	

Tekst:	Anders	Jensen	og	billeder:	Bo	Tune	
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Vejstrup Efterskole · Højskolevej 49, 5882 Vejstrup · Tlf.: 6228 1089 · Vejstrup@vejstrup.dk

Her på efterskolen er vi utrolig glade for at være en del af et aktivt lokalsam-
fund. Derfor vil vi gerne invitere interesserede lokale borgere i alle aldre til at 
besøge vores skole. 

Arrangementet vil finde sted torsdag den 1. juni kl. 19.00

Aktiv aften på Vejstrup Efterskole

PROGRAM
   19.00:
   19.45: 
   20.15:
   20.30:

Herefter er man velkommen til at overvære eller deltage i 
elevernes aftenaktiviteter. 

Velkomst, kort præsentation af skolen og sangtime
Rundvisning ved elever
Danseforestilling i hallen
Kaffe i gårdhaven

Find os på de sociale medier

Arrangementet er lavet i samarbejde mellem Vejstrup, Oure, Skårup Borgerfor-
eninger og Vejstrup Efterskole 

Ønsker du yderligere information kan du kontakte Vejstrup Efterskole på tlf. 6228 1089
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

Tlf.  62 23 15 84
Biltlf.  21 43 90 60

BOGFØRINGS- OG 
KONTORASSISTANCEN
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Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

	  
Forsamlingshuset:	  
• er	  godkendt	  til	  90	  gæster.	  
• har	  ikke	  fast	  vært,	  så	  du	  er	  frit	  stillet	  vedr.	  

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

Reservation	  på	  tlf.	  3048	  2738	  	  
Se	  mere	  på:	  www.	  aabyskov-‐forsamlingshus.dk	  

	  

	  

Naturlig balance

Søren Jensen, IT-tekniker / Server
www.sj-solution.dk • e-mail: sj@sj-solution.dk  • Marslevvej 51 ST. MF, 5700 Svendborg

30 24 71 86
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–Stjernehimlen	lige	nu:	

Jupiter:	Planeternes	Konge		
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Åbyskov	Amatørobservatorium.	

Nu	er	det	tid	at	kigge	stjerner	igen.	Det	er	ikke	for	koldt	og	de	lyse	nætter	gør	det	endnu	ikke	
umuligt	at	se	stjernehimlen	klart,	hvis	du	altså	kan	komme	væk	fra	vejbelysning	og	anden	om	sig	
gribende	”lysforurening”.	Den	største	af	alle	8	planeter	er	Jupiter.	Og	lige	nu	er	den	allernærmest	
jorden,	så	den	er	værd	at	kigge	på	igen.	Så	grib	kikkerten	og	nyd	synet	af	den	143000	km	
(diameter)	store	gasplanet,	der	lige	nu	”kun”	ligger	696	millione	km	væk!	

Jupiter	er	det	tredieklareste	objekt	på	nattehimlen	efter	Venus	og	Månen.	Så	Jupiter	er	tydelig	at	se	
med	det	blotte	øje.	Jupiter	står	de	næste	adskillige	måneder	 i	stjernetegnet	JOMFRUEN,	som	du	
finder	 lavt	på	himlen	et	godt	stykke	under	Karlsvognen,	som	de	fleste	kender.	Figur	1	viser	hvor	
Jupiter	står	den	14.	april	om	aftenen.	Og	Fig.	2	viser	hvordan	man	udmåler	vinkelafstande	på	himlen.	
Man	kan	de	efterfølgende	uger	og	måneder	stadig	finde	Jupiter	i	nogenlunde	den	samme	placering	
i	JOMFRUEN,	idet	Jupiter	flytter	sig	ganske	langsomt		mod	vest	i	forhold	til	baggrundsstjernerne.	
Jupiter	flytter	sig	så	tilsyneladende	langsom	på	nattehimlen	fordi	den	er	hele	12	år	om	at	flyve	rundt	
om	solen.	

Har	du	en	god	håndkikkert	(mindst	8x)	kan	du	på	en	god	nat	se	Jupiters	fire	nærmeste	måner,	som	
hedder	Io,	Ganymede,		Europa	og	Callisto	(indtil	nu	har	man	registreret	67	måner	om	Jupiter).	Man	
skal	give	sig	god	tid	til	at	øjnene	vender	sig	til	mørket.	På	Fig.	3	ses	de	fire	måners	placering	fredag	
aften	den	14.	april.	Månerne	har	en	ganske	kort	omløbstid	(henholdsvis	1.8,	3.6,	7.2	og	16.7	døgn),	
så	de	bevæger	sig	mærkbart	fra	time	til	time	og	dag	til	dag.	Den	17.,	19,	26.	og	30	april	ligger	alle	
fire	måner	på	linje	i	deres	omløb	om	Jupiter,	set	fra	jorden	-	et	meget	smukt	syn!		

Hvis	man	har	en	kikkert	på	mindst	80	mm	i	diameter,	kan	man	se	Jupiters	striber	og	den	Store	Røde	
Plet.	Jupiter	roterer	omkring	sig	selv	ca.	1	gang	hver	10.	time	så	pletten	flytter	sig	hele	tiden.	Den	
røde	 plet,	 som	 man	 ikke	 ved	 særlig	 meget	 om	 andet	 end,	 at	 det	 sikkert	 er	 et	 orkanagtigt	
højtryksområde,	 der	 forløbigt	 har	 huseret	 på	 planeten	 i	 300	 år!	 For	 ca.	 10	 år	 siden	 var	 pletten	
dobbelt	så	stor	som	nu.	Til	gengæld	har	plettens	farve	tiltaget	betydeligt	i	styrke,	den	er	nu	mere	
rød	end	nogensinde.			

Månerne	bevæger	sig	af	og	til	ind	foran	Jupiter	og	de	er	så	tæt	på	Jupiter,	at	de	kan		kaste	skygge	
fra	solens	stråler	på	Jupiters	overflade.	På	Fig.	4	ses	Europas	skygge	på	Jupiter,	som	det	vil	se	ud	
natten	til	den	17.	april	og	samtidig	kan	den	Røde	Plet	tydelig	ses.	Dette	fænomen	optræder	jævnligt,	
det	er	bare	om	at	kigge	efter,	når	lejlighed	gives.	

På	www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html,	kan	man	 finde	meget	mere	 information		
og	helt	utrolige	billeder	af	Jupiter	og	dens	mange	måner.	Der	refereres	her	til	NASA’s	JUNO	mission,	
som	blev	sendt	op	i	2011	og	som	siden	sidste	år	har	cirklet	mere	end	30	gange	rundt	om	Jupiter!	
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Figur	3:	Jupiter	med	de	inderste	4	måner:	Io,	Europa,	Ganymede	og	Callisto	som	de	ser	ud	den	14.	april	2017	
kl.	22:00.	

	

		 	

Figur	4:	Jupiter	mandag	morgen	kl	04:00	den	17.	april	2017.	
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Der	 er	 100	 milliarder	 stjerner	 i	 hver	 af	 universets	 100	 milliarder	 gallakser,	 –	 og	 indtil	 nu	 kan	
videnskaben	kun	forklare	hvad	4	%	af	universet	består	af,	resten	-	96%	-er	et	mysterium,	så	der	er	
nok	at	tage	fat	på	!	

	

	

Figur	1:	Planeten	Jupiter	i	stjernetegnet	JOMFRUEN	14.	april	2017	kl.	22:00,	ca.	27		grader	over	horisonten	i	
retning	mellem	sydøst	og	syd.	Ved	midnat	står	Jupiter	i		stik	syd	denne	aften.	

	

Figur	2:	Vinkelmåling	ved	udstrakt	arm:		
Pegefingeren	=	1	grad,	Håndsbredde=10	grader,		
Udstrakt		hånd=20	grader	
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Forsamlingshusets frivillige 
Åbyskov Forsamlingshus er det eneste ”rigtige” forsamlingshus i Skårup Sogn. I Skårup har man 
både det dejlige Pensionisthus og Kulturhuset, som begge laver spændende arrangementer for 
Sognets borgere, men I Åbyskov har man et rigtigt forsamlingshus, som er ca. 120 år gammelt, og 
som lever i allerbedste velgående. 

Det er et forsamlingshus med liv og med oplevelser for alle i Sognet. 

Men en ting er vigtig at slå fast med syvtommersøm: UDEN DE MANGE FRIVILLIGE, VILLE ÅBYSKOV 
FORSAMLINGSHUS SLET IKKE EKSISTERE. 

”Folk og Fæ” vil gerne præsentere de mange forskellige grupper af frivillige, som eksisterer 
omkring forsamlingshuset, både for at fortælle om det uegennyttige og frivillige arbejde, de 
udfører, men måske også for at andre kunne blive interesserede i at gøre et stykke frivilligt arbejde 
til gavn for både Åbyskov Forsamlingshus, men endnu vigtigere: for de mange borgere i Skårup 
Sogn, som benytter sig af de mange spændende tilbud. 

Vi vil både i dette og i det kommende nummer af ”Folk og Fæ” præsentere de forskellige grupper 
af frivillige. 

Vi starter præsentationen af de frivillige i Åbyskov Forsamlingshus med den seneste knopskydning 
på den frivillige gren, nemlig ”BØRNEGRUPPEN”. 

Jeres skribent har sat 3 af Børnegruppens medlemmer stævne på Skibsbakken i Åbyskov hos en af 
initiativtagerne, Katrine Holm Bidstrup, for at høre lidt om gruppen og dens arbejde, tilstede er 
Katrine Holm Bidstrup, Michael Rosenørn og Catrine Juul Sigmann. 

 

Initiativtagerne: Catrine Juul Sigmann og Katrine Holm Bidstrup 
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Jeg starter med at spørge:” Hvem er I, og hvad vil I?” 

Catrine svarer:” Egentlig startede det hele med en tøjbytning, hvor Katrine og jeg byttede lidt tøj, 
og samtidig fik en snak over en kop kaffe.” 

Snakken fortsatte med at de begge havde et ønske om måske at lave nogle arrangementer for 
børn, hvor ideen var at åbne op for netop noget for børn og unge, og være med til at skabe et 
fællesskab i nærmiljøet. 

De 2 kontaktede Preben Gammelmark, som er med i Forsamlingshusets daglige ledelse. 

Han var straks med på ideen, og sagde: ”Kom op til forsamlingshuset og få en kop kaffe og lad os 
få en snak om jeres tanker”. 

På mødet i forsamlingshuset, hvor der også var andre med fra forsamlingshuset, luftede man bl.a. 
ønsket om at lave et fastelavnsarrangement for børnene i Åbyskov. 

Efter en lang og frugtbar snak for de tilstedeværende, forlod de 2 initiativtagere huset som 
ansvarlige for en nystartet Børnegruppe i Åbyskov. 

På selve mødet fremkom der også andre ideer end fastelavnsarrangementet, og man fik fra 
forsamlingshuset tilkendegivet, at man ville støtte initiativet på enhver tænkelig måde. 

Denne positive opbakning fra forsamlingshuset gav selvfølgelig de 2 initiativtagere blod på tanden, 
og man fik i løbet af kort tid samlet 2 andre, som ønskede at gå ind i ”ledelsen” af Børnegruppen, 
nemlig Michael Rosenørn og Nicolaj Fredenslund Bang. 

Men udover disse 4 personer er der tilknyttet andre, som har givet håndslag på at hjælpe til, når 
arrangementer finder sted. 

Endelig har man fra initiativgruppens side fået mange positive tilkendegivelser fra forældre, som 
har rost initiativet og som har lovet at ”levere” børn til arrangementerne. 

Det første arrangement er allerede løbet af stabellen, nemlig Fastelavnsarrangementet. 
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Det blev afholdt over 2 dage, nemlig den 25 og 26 februar. 

Man må virkelig sige, at det var en stor succes – der var nemlig mere end 50 deltagere.  

Første dag, lørdag, foregik der en masse spændende ting i forsamlingshuset, lad mig nævne: 
sambatrommeri, malerværksted, maling af tønderne til næste dags tøndeslagning, fortæring af 
pølsehorn, udover det, var der kaffe, kage og hygge. 

Næste dag, søndag, var der tøndeslagning. 

 

Det startede med sambaoptog fra badebroen op til forsamlingshuset. 

Så var der tøndeslagning med 2 tønder – en for de små og en for de store børn – selvfølgelig med 
præmier til både dronningerne og kongerne. 

 

Initiativtagerne fortæller, at det var fantastisk at se, hvor stor opbakning, der var til 
arrangementet. 

Man hviler ikke på laurbærere, man har nemlig allerede næste arrangement klar: 

BING – BANG -BØRNEBAL – en festlig og hyggelig eftermiddag – primært for de 2-8 årige 
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Det bliver en eftermiddag med stopdans, ballondans, stoledans, discokugle, popcorn og is og en  

lille overraskelse til børnene, kort sagt: en rigtig spændende eftermiddag. 

 

Det finder sted SØNDAG den 23. APRIL kl. 14 – 16 i forsamlingshuset. Prisen er kun 40 kr. pr. barn 
og 10 kr. for voksne. Husk tilmelding på enten: aabyskov.nemtilmeld.dk eller på tlf. 20662374. 

Initiativtagerne gør opmærksom på, at dette arrangement og for øvrigt alle de kommende 
arrangementer, IKKE KUN er for Åbyskovbeboere – men for alle omegnens børn. 

Jeg spørger: ”Hvad med fremtiden?” 

Svaret lyder: ”Vi har mange spændende ideer og tanker. Krabbefangning, dansestudie for 4-6 
årige, børneloppemarked og filmaftener er bare nogle af tankerne.” 

Initiativtagerne til den nye og spændende børnegruppe gør opmærksom på 2 afgørende ting her 
til slut: 

1. ”Vi er meget åbne for forslag og ideer– ring på 20662374  
2. Vi vil meget gerne haver flere medlemmer i gruppen.” 

Og så den sidste bemærkning: ”Vi er meget afhængige af, at der kommer mange børn og voksne til 
arrangementerne.” 

FOLK OG FÆ ønsker den nye frivilligguppe held og lykke i fremtiden. 

 

Skribent: Kaj Stillinger                      Foto: Preben Gammelmark og Henning Philbert  
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986
anguilla@pc.dk

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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JEPPE STOPPER 
Bag denne dramatiske overskrift gemmer sig den – lidt triste – nyhed, at Knud Henning Jeppesen, 
stopper i SuperBrugsen i Skårup!! 

 
Her begyndte Jeppe den 1. maj 1970 som lærling. Det betyder, at Jeppe har arbejdet i 
SuperBrugsen i mere end 46 ½ år.   

Hvem er han så, den person, som jo er indbegrebet af alt, hvad vores dejlige SuperBrugs står for: 

Han hævder, at han er født i Nørremarken og ikke i Skårup Brugs. 

Jeppe er en rigtig hjemmeføding, født, opvokset, arbejdet og haft sit fritidsliv i Skårup altid. 

 
Han er den yngste af en børneflok på 10, far og mor var en husmandsfamilie og familien boede i 
det gamle bindingsværkshus på Nørremarken 33. 
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Med en børneflok på 10 og med naboer, som havde 8 børn, var der altid gang i legen udendørs. 

En af nabodrengene holdt meget af at skyde på mål, så Jeppe stod så på mål for drengen. 

Det betød, at Jeppe også kom til at stå på mål, da han begyndte at spille i klub. Han må have haft 
et vist talent, for han kom faktisk på udvalgte hold både som junior og som yngling, men ”egoet 
var ikke stort nok til at nå helt til tops”, som Jeppe siger.  

 
Men undertegnede har da spillet på hold sammen med Jeppe, og jeg husker ham i hvert fald som 
en rigtig dygtig målmand, som man altid kunne regne med. 

Men tilbage til tiden som ”mr. Skårup brugs”. 

Afbrudt af en meget kort militær karriere hos telegraftropperne i Århus, vendte Jeppe tilbage til 
sin elskede fødeby, og der har han så været siden. 

Som han siger: ”det var lidt svært at være hos telegraftropperne i Århus, når jeg altid havde været 
hos forsyningstropperne i Skårup”. 

Jeppe vil egentlig gerne have søgt ind hos politiet, men Henning Philberts far, uddeler Philbert, 
ringede til sin tidligere lærling og spurgte ham, om han ikke kunne hjælpe med at sætte noget 
inventar op i brugsen på Stationsvej. 

Som det flinke menneske, Jeppe er, så sagde han ja, og blev så i brugsen de næste 43 år. Det må 
have været noget meget kompliceret inventar, der skulle sættes op, siden det tog så lang tid. 

Men det betød, at Jeppe ikke fik sendt sin ansøgning til politiet. 

Til gengæld har han haft en vis flair for det politimæssige, for de næste mange år har Jeppe taget 
ca. 600 butikstyve i brugsen, nogen har han måttet lægge ned og holde fast indtil politiets 
håndjern klappede, andre har haft store knive, når de er blevet visiteret. Jeppe fortæller, at blandt 
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de mange hundrede butikstyve, har der været børn, misbrugere, lærere, direktører, jurister, 
indvandrere, sågar en fra familien og ca. 30 kolleger. 

Og, ”siger Jeppe, med en vis stolthed i stemmen, ”jeg har aldrig nogensinde antastet en person, 
uden vedkommende havde stjålet noget, og jeg var 100% sikker i min sag.” 

I januar 1998 efter lukketid, blev SuperBrugsen i Skårup udsat for et voldsomt væbnet røveri, hvor 
2 maskerede mænd truede personalet med pistoler, hvor Jeppe var den ene – til at åbne 
pengeskabet og udlevere kassebeholdningen på ca. 55.000 kr. Røverne blev fanget samme aften, 
men for den unge, kvindelige elev, blev det en så voldsom oplevelse, at hun gennem en lang 
periode måttet gå til krisepsykolog. Jeppe er en rolig og robust person, så han mødte naturligvis på 
arbejde næste morgen – man skal vel passe sit arbejde. ”Og jeg har været udsat for noget, der var 
værre i mit privatliv”, tilføjer Jeppe. 

Jeppe må siges at have været en særdeles solid medarbejder: ” Mine sygedage kan tælles på en 
hånd i de 46 ½ år”. 

Jeg spørger Jeppe: ” Hvorfor er du ikke blevet brugsuddeler?” 

”Jeg har sagt nej tak”, siger Jeppe, ”jeg har altid ønsket at prioritere min familie og min sport og 
min hjemegn, der findes andet end arbejde her i livet.” 

I 2000 stod Jeppe pludselig alene med sine 2 drenge på henholdsvis 10 og 14 år.  

Det blev en meget travl tid for Jeppe – med tøjvask, rengøring, med kørsel til sport, med 
madlavning, indkøb, hus og have, skole osv. 

Man må sige, at Jeppe har gjort et godt stykke arbejde med de 2 knægte. 

Den ene er læge i Vejle og den anden er diplomingeniør og ved at læse til cand. Merc. Og så er 
Jeppe også blevet farfar for 10 måneder siden. 

Med hensyn til arbejdet, kan man sige, at for Jeppe har arbejdet i brugsen i Skårup været en 
livsstil. Han har måttet benytte sig af en nedtrapning, og har derfor de senere år arbejdet lidt 
mindre.Beslutningen om at stoppe, har han truffet i bevidstheden om, at han selv ville træffe 
beslutningen om at stoppe, inden andre tager den for ham. 

Det skal da lige nævnes, at Jeppe er indstillet til Dronningens Fortjenstmedalje, som han får, når 
han stopper – ET STORT TILLYKKE. 

Jeg slutter med at spørge: ”Hvad skal du få tiden til at gå med fremover?” 

”For det første er jeg formand for den andelsboligforening, som jeg bor i, her på Emil Rostrupsvej, 
for det andet har jeg fået en fin fiskestang af drengene, så den skal nok dyppes, for det tredje har 
jeg en racercykel, som jeg regner med skal luftes. Mit barnebarn, Sigrid, skal jo også forkæles og så 
går jeg jo til Fitness 3 gange om ugen, og det fortsætter jeg med. Derudover har jeg min have, hvor 
der fortsat skal dyrkes en masse grøntsager – og endelig har jeg en stor del aktier i Brøndby, og det 
betyder, at jeg fremover skal se endnu flere af deres hjemmekampe, hvor jeg kan stå og råbe og 
skrige sammen med de andre fans på Sydsiden”.  Jeppe slutter med et lille snu glimt i øjnene: ”Jeg 
har jo sagt op til den 1. april, og hvis jeg fortryder, så siger jeg bare: Aprilsnar!”      

Tekst: Kaj Stillinger   Foto: Private billeder og Henning Philbert 
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| OFFENTLIGT ARRANGEMENT - GRATIS |Fra 13-17 |

21. Maj 2017

Klokken 15-16

Erhvervsforskolens Bands kl. 14-15

SALG AF ØKOLOGISK MAD OG DRIKKE - GODT VEJR OG HYGGE I HAVEN

KLINGSTRUPVEJ 5, 5881 SKÅRUP
www.sydfynsfrifagskole.dk

MAJFESTMAJFEST

Få en træktur på en af vores rare, islandske heste
Køb din frokost og lækre kager i baren 
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

Hans Åge Bang Nielsen  Nyborgvej 423, 5881 
Skårup
 Tlf. 62 23 10 79

VVS

Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

Nybolig Domicil Svendborg
Vestergade 165
5700 Svendborg
Tlf. 6321 7080
5700@nybolig.dk

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

V/ Jesper & Anne-Mette Ullemose
Hovvej 7 - 5883 Oure
6228 2856 - ullemose@digtele.dk
www.ullemosefrugt.dk

Gårdbutik åbent lørdag fra 10-16 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag

Lundevej 7, 5700 Svendborg

Tlf. 62 800 820
www.kiropraktor-hyldal.dk

1 felt
Pris: 1700,- 

pr. år
v. Søren A. Hansen
Østergade 19 · 5881 Skårup
62 23 10 23 · Fax 62 23 10 83
malermesteren@skaarupmail.dk
www.skaarup-malerforretning.dk

• Spartelarbejde
• Bygningsmaling
• Opsætning af glasvæv og tapeter
• Afrensning af facade med

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer
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Skårup Pensionistforening                                                  
Skårup Stationsvej 10                                                       
5881 Skårup 

 

 

            

  

Onsdag, den 22. feb. Blev der afholdt 
Fastelavnsspisning. 

En rigtig hyggelig Fastelavnsmiddag med 
underholdning af HAVFRUERNE fra Svendborg, under 
ledelse af Margit Kølle. 

Der var god opbakning til arrangementet og vi var 60 
spisende gæster.  

Efter spisningen blev vi underholdt af HAVFRUERNE- 
godt 30 damer, som gjorde det rigtig godt og fik folk til 
at synge med.  
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Onsdag, den 8. marts- Besøg af SENIORSHOPPEN med masser af modetøj. Ca. 40 damer kom og så på 
forårets mode og  farver. 4 lokale piger   gik mannequin  og præsenterede tøjet  flot. Stor tak til Marianne, 
Lena, Ingelise og Lone. 

SENIORSHOPPEN kommer igen den 23. aug. Denne gang er det så efterårets mode og farver. Så sæt 
allerede kryds i kalenderen. 

.           

Marianne, Lena, Ingelise og Lone                                                Laila Iversen fra SENIORSHOPPEN 

Kommende arrangementer: 

Onsdag, den 19.april kl.12.00.  Påskefrokost                                                                  Pris  kr. 110,00             
Husk tilmelding, senest  den 12. april 

Onsdag, den 17. maj kl.13.00 Besøg i Jernalderlandsbyen i Næsby                           Pris kr.    50,00     
Rundvisning og Kaffe. Kørsel fra Pensionisthuset kl.12.15                                                                        
Tilmelding senest den 10. maj        

Ingen arrangementer i juni og juli. BEMÆRK: Grillaften 9. aug.2017 og ikke som anført i programmet den 
16. aug.  Tilmelding senest den 3.aug.             
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Efter 46 1/2 år . . . . . . . 
SuperBrugsen sagde farvel og tak til Knud Henning med en helt  

utrolig overdådig buffet.

Den nye chef for delikatesse-afdelingen Gitte havde lavet en helt fantastisk buffet til ære for  

Knud Henning - - og til stor glæde for de mange venner, kunder og familier, der kom forbi den  

sidste fredag i marts for at hilse på . . . . og for at sige farvel og tak ! 

Der var meget ros fra alle gæsterne, der kunne 

smage på de mange spændende retter til et godt  

glas vin eller noget andet. 

Gaverne strømmede ind sammen med alle de  

positive ord, og ikke mindre end 3 af  

SuperBrugsens nuværende og tidligere  

uddelere var mødt op for af sige farvel til Knud  

Henning.
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46 ½ år i samme Brugs. 
Meget har ændret sig i alle disse år . . . . .

Her er den unge Knud Henning i den første  

Brugs i Skårup. (avis-annonce)

Det flotte forklæde skyldes, at Knud Henning  

en del af tiden var ansat i slagterafdelingen.

Og her … en glad Knud Henning ved et  

overvældende gavebord.

Familien var kommet helt fra Vejle og Esbjerg  

for at lykønske på denne særlige dag.

Fra nu af bliver der meget mere tid til at være  

sammen med familie og venner. 

Og det er vel ik` så ringe endda !!!!!

Folk & Fæ ønsker Knud Henning rigtig god 

vind fremover.

Tekst og foto Henning Philbert

+ private billeder.



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

S.I.F. Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.30

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Kreativ Café SKI
Torsdage i ulige uger kl. 19-21

HUSK: Kortspil
Pensionisternes Hus. Hver mandag 

kl.14 -16 spilles det kort m.m. Alle er 
velkommen og der er plads til flere

Start 16/1-2017

Nørkle eftermiddag
Hver tirsdag kl. 13.30 -16.00

i Pensionisternes Hus.

Porcelænsmaling
Hver mandag kl. 14 - 16 i 

Pensionisternes hus Start 7/9 2015

Onsdag, den 19. april kl.12.00
Påskefrokost - Tilmelding senest den 12. april.

26.april kl.18-21 
Cafeen i SKI: Spis sammen + Brætspil

7.maj kl.9.30-11 
Cafeen i SKI: Brunch + Åben hal

17. maj kl.18.00 - 21.00 
Cafeen i SKI: Spis sammen + Brætspil

Onsdag, den 17. maj kl.13.00 - 
ODINS ODENSE (Jernalder-

Landsbyen) Rundvisning og kaffe.                                                            
Tilmelding senest den 10. maj.

Lørdag, den 20 maj indsamles der aviser i 
Skårup fra kl. 9

26. maj Kandis

Onsdag, den 9.aug. kl. 18.00 -
Grill-aften tilmelding, senest den 3.aug.

Lørdag d. 17.6 kl. 12-?
Torvedag, Torvet i Skårup

Søndag d. 28.5. kl. 14
Spillegilde i Skårup Hallen

Lørdag d. 21. 5. kl. 13-17
Majfest med musik Sydfyns Fri Fagskole

Nye arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus:
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nyt arrangementer i Mad og musik:
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk 

 Se flere aktiviteter inde i bladet

Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944


