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GÆSTESKRIBENTER

Kære Folk & Fæ-læser!
På forsiden ser du et billede af  2 ildsjæle:

Margit Løve Kølle og Elin Boss Hansen.

Det får du lige en forklaring på !

Først en meget bedrøvelig oplysning:

Margit har besluttet at stoppe som skribent og fotograf  

for Folk & Fæ, hvor hun de sidste 7 år har leveret ca. 

100 vel-skrevende og interessante artikler med fotos til 

bladet. - Vi har haft en varmt og tillidsfuldt samarbejde 

gennem alle årene, så hun bliver svær at erstatte.

Men som Margit siger: Hver ting har sin tid.

Ja, Margit vi har haft mange gode oplevelser sammen.

Kære Margit: Du har været en fantastisk medarbejdet i 

Folk & Fæ-redaktionen gennem 7 år. Hjertelig tak !!!!

Og så til en meget glædelig oplysning:

Det er lykkedes for mig allerede nu at finde en afløser 

for Margit:  Elin Boss Hansen - hjertelig velkommen i 

Folk & Fæ-redaktion som skribent og fotograf.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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  ALTING HAR SIN TID. 
Skribent: Margit Løve kølle.  Fotograf: Henning Philbert og Margit Løve Kølle. 

 

Siden efteråret 2016 har jeg lavet mere 
end 100 artikler for ”Folk & Fæ” og har i 
denne årrække mødt mange mennesker, 
som jeg ellers ikke ville have stiftet 
bekendtskab med. Arbejdet har været 
spændende og udfordrende, og hos hver 
enkelt person, som jeg har portrætteret, 
har engagementet og glæden over det, 
den enkelte har beskæftiget sig med, 
været fremherskende og har smittet af på 
mig, der har siddet og lyttet til ordene, 
som jeg efter bedste evne har noteret ned 
i løbet af interviewet.  

Hvert eneste mennesker har en historie 
at fortælle, og hvad enten det handler om 
noget arbejdsrelateret eller interesser, der 
vedrører fritiden, så har det været 
tydeligt, at alle de mennesker, som jeg 
har interviewet, har brændt for enten 
deres job eller det, de beskæftiger sig 
med i fritiden.  

Det frivillige arbejde som skribent og 
fotograf har givet indsigt i mange af livets 
områder, som jeg ikke kendte grundigt til i 
forvejen, og folk har ved fællesmøderne 
været åbne og gerne villet fortælle om 
deres spidskompetencer eller interesser. 

Jeg har skrevet mange artikler om 
”Portræt af en ny sponsor” og har der 
igennem fået et større kendskab til, hvad 
forskellige håndværkeres arbejdsområder 
er, og hvad de hver især kan tilbyde 
deres kunder.  

Jeg har skrevet artikler om ”Ildsjæle”, og 
på det område vrimler det jo med 
mennesker, der gør noget for 
fællesskabet og tilmed selv føler en 
begejstring over at være en del af 
fællesskabet, fordi arbejdet i sig selv giver 
glæde.  

Jeg har lavet artikler om områdets 
børneinstitutioner og skoler og 
præsenteret nye ledere indenfor bl.a. 
skoleverdenen. Tiltrædende, afgående og 
pensionerede præster er blevet 
portrætteret, og Henning Philbert og jeg 
har været udsendt til flere 50 og 150-års 
jubilæer. 

I den periode, hvor jeg sad i bestyrelsen 
for Damgårdsklubben, skrev jeg 
foreningens artikler, og jeg overtog 
redigeringen af bladet ”Skårup Kirke & 
sogn” i marts-april 2019, da sognets 
daværende præst Ida Fonsbøl blev 
udvalgt, som den eneste feltpræst i 
Danmark, til at tage en pastoral-klinisk 
uddannelse på det amerikanske 
felthospital i Sydtyskland.  

Dette spændende kirkebladsarbejde 
sluttede i efteråret 2020. Det var utrolig 
givende, i samarbejde med Anja Bøttger 
Thunbo fra TRYK & PRINT, at lave 
kirkebladet. Jeg fotograferede til bladet, 
og Anja og jeg valgte i samarbejde farver 
til de forskellige numre af kirkebladet. Da 
jeg udtrådte af Skårup Menighedsråd var 
det ikke længere muligt at forsætte 
arbejdet, da det kræver interne 
informationer for at vide, hvad det enkelte 
nummer af bladet skal formidle af 
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oplysninger til sognets beboere. Men det 
er en tid, jeg med glæde ser tilbage på. 
Det var et udfordrende og meningsfyldt 
arbejde, og jeg tænker stadig i billeder, 
der ville gøre sig godt i kirkebladet, når 
jeg cykler rundt i området.  

Jeg har som overskrift: ”ALTING HAR 
SIN TID”, og hvorfor nu det, når jeg er så 
glad for dette frivillige skribent og fotograf 
arbejde? Ja, det skyldes, at jeg synes, 
det er tiden til, at en ny skribent får lov til 
at tage over. Jeg lader hermed stafetten 
gå videre og siger EN STOR OG VARM 
TAK til alle de mennesker, der har ladet 
mig interviewe dem og ønsker fortsat 
”Folk & Fæ” god vind fremover.  
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PORTRÆT AF EN NY SPONSOR. 
Kropsterapeut og Vane- og 
Overspisningscoach Marie Svendsen, 
Højskolevej 23 i Vejstrup.  
Skribent: Margit Løve Kølle. Fotografer: Marie Svendsen, Lau Christiansen og Margit Løve Kølle. 

 

På Højskolevej 23 i Vejstrup bor Kropsterapeut og Vane- og Overspisningscoach Marie 
Svendsen sammen med sin mand, Lau Christiansen, og deres tre børn Emma på 11 år, 
Frederik på 8 år og Alfred på 3 år i en dejlig ejendom, hvor Marie har indrettet sin egen 
klinik i privatboligen.  

Marie Svendsen blev i 2014 færdig som fysioterapeut, men havde lyst til at udvide sin viden og 
sine kompetencer med en uddannelse til Kropsterapeut ved Bodysync.                                          
Denne uddannelse blev afsluttet i november 2018. Efterfølgende er Marie her i foråret 2022 blevet 
uddannet Vane – og Overspisningscoach hos Madroinstituttet. 

Hvad indeholder arbejdet som 
VaneCoach? 

-” En VaneCoach hjælper med til at ændre 
handleadfærd. Mange af os ved godt, hvad vi 

skal gøre, har stor viden om sundhed og ved, 
hvad der i teorien er godt for os. Men 
samtidig kan det være svært at vide, hvordan 
vi helt konkret skal ændre vores handlinger 
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for at opnå det, vi gerne vil.              
VaneCoachen’s opgave er at bygge bro 
mellem viden og teori og gøre dem til 
konkrete handlinger, hvad enten klienten har 
et ønske om vægttab, at komme i gang med 
at træne eller ønsker at bruge sin telefon 
mindre.   

VaneCoachen stiller spørgsmål til klienten for 
at bevidstgøre vedkommende om, hvad det 
er, der stiller sig i vejen for det ønskede mål.  
Det er jo trods alt klienten, der er ekspert på 
sit eget liv. Når livet ikke går, som man gerne 
vil, er det vigtigt at være nysgerrig på, hvad 
det er, der forhindrer én i at gøre det, man 
gerne vil. 

 
Marie blev i foråret 2022 uddannet til 
VaneCoach. 

Et eksempel: En kvinde er aktiv hver 
formiddag, men falder ned i sofaen resten af 
dagen. Vedkommende er utilfreds med sig 
selv, men har svært ved at komme ud at gå 
en tur eller lave noget kreativt. I samarbejde 
med VaneCoachen kommer klienten frem til, 
at hun ønsker at gå en tur to eftermiddage 
om ugen. Sammen finder vi frem til, hvad der 
giver mening i den konkrete situation og ser 
på, hvad der gør det svært for klienten at 
komme afsted, men også hvad det vil give, 
når gåturen er veloverstået. Dette kan være 
en start på at ændre livsstil fra noget, der gør 
klienten træt og ked af sig selv, til at 
vedkommende føler sig bedre tilpas. Målet 
med VaneCoaching er at opnå ens egne mål 

på en god og holdbar måde. Det er vigtigt at 
sætte barren lavt og sørge for, at målene er 
realistiske.  

 

Og overspisningscoachens 
arbejdsområder? 

-” Som overspisningscoach går vi i dybden 
med årsagerne til, at mad fylder for meget i 
klientens hverdag. Nogle oplever, at de 
konstant tænker på mad, vægt og kroppens 
udseende. Fx at der er sunde og usunde 
madvarer, hvad de har spist tidligere, og hvad 
de skal spise senere. Nogle springer måltider 
over og mærker ikke kroppens signaler om 
sult og mæthed. Nogle spiser af kedsomhed, 
spiser for at dulme svære følelser og eller for 
at fjerne ubehag. Der er flere forskellige 
områder, man kan kigge på, når det handler 
om forstyrret spisning. Det, der er afgørende, 
er at starte med at have fokus et sted. Det 
kan fx være at fjerne restriktioner og regler 
omkring mad, skabe et stabilt måltidsmønster 
eller introducere fødevarer, man har undgået. 
Målet er på sigt, at klienten kan navigere efter 
kroppens egne signaler, og at mad og 
spisning ikke fylder tankerne konstant”.  

Marie skriver ved et møde med en klient ned, 
hvad der tales om, og når mødet slutter, er 
der lagt en plan og ofte en plan B. Det er godt 
at have en plan B, fordi livet nogle gange 
kommer i vejen. Vi kan ikke forudse, hvad der 
kommer til at ske i fremtiden. Ofte er det et 
længere forløb, det handler om for at ændre 
vaner og adfærd. Nogle gange mødes man 
én gang ugentlig, andre gange går der 
længere tid imellem møderne. Målgruppen er 
stor og rummer en meget bred 
aldersfordeling. Nogle har f.eks. været på kur 
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længe uden noget resultat og ønsker at prøve 
en helt anden tilgang til vægttab end 
kurmentaliteten. Fremfor alt er vigtigt, at der 
er et personligt ønske om at ændre en vane 
eller en adfærd for, at der kan komme et 
resultat frem.  

 

Kropsterapi og kropsbehandlinger.  

Hvad er en kropsterapeut? 

-” Jeg arbejder med kroppen, eller via 
kroppen, og kalder derfor mig selv for 
kropsterapeut. 

Det kan både dreje sig om fysiske 
problematikker såvel som psykiske 
belastninger. Det liv mange lever i dag 
handler konstant om at præstere, om at være 
i gang, og det kan være svært selv at finde 
middelvejen”. 

Hvad kan en kropsbehandling? 

-” Noget af det, som jeg kan hjælpe med, er:  

Fysiske smerter eller ondt i kroppen. 
Hovedpine. Væske i kroppen. 
Muskelspændinger. Tankemylder og 
manglende kropsbevidsthed. 

Hvordan foregår en kropsbehandling? 

-” Vi starter med en kort snak om, hvad 
klienten har brug for. Måske er der spørgsmål 
til behandlingen. Resten af tiden foregår på 
briksen. 

Jeg arbejder både på forsiden og bagsiden af 
kroppen. Som udgangspunkt starter jeg med 
at have fokus på vejrtrækningen. Jeg 
spænder muskler af, arbejder med 
meridianbaner og akupressur punkter. Langt 
de fleste går fra briksen med sænkede 

skuldre, et øget flow og en afslappet krop. 
Efter behandling kan man reagere på 
forskellig vis, også fra behandling til 
behandling. Som udgangspunkt foreslår jeg, 
at hvis personen har mulighed for det, at 
han/hun tager hjem og mærker efter. Det er 
vigtigt for alle at drikke godt med vand”. 

Marie Svendsen kalder sig selv 
kropsterapeut, fordi hun i sit arbejde ofte 
kombinerer de forskellige uddannelser. 
Fysioterapeutuddannelsen har givet hende 
en god baggrund for det arbejde, hun udfører.  

 
Marie i hendes behandlerrum på Højskolevej. 
Her foregår coachingsessioner også. 

Holdtræning 

-” Noget af det bedste, jeg ved, er at bruge 
min krop, og helst på alle mulige måder.  
Træning for mig er desuden en mere fri krop, 
færre smerter og en måde at “sætte lidt i 
banken” på i takt med, at jeg bliver ældre. 

Der er ikke noget rigtigt og forkert, når vi 
snakker om træning; alt tæller, og det bedste 
er dét, du får gjort. 

Jeg har mange års erfaring som underviser 
på forskellige hold med blandede målgrupper. 
Mine hold indeholder altid en generel 
opvarmning, elementer af styrketræning med/ 
uden belastning af ekstra vægt og 
pulstræning. Holdene varierer fra gang til 
gang, og langt de fleste øvelser kan 
gradueres, så de passer til deltagernes 
behov. Og så må der gerne være plads til lidt 
leg og fri bevægelse”. 
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Aktuelt tilbyder Marie disse hold: 

LUNDEBORG, seniorer 

 
Seniortræning en fredag formiddag på 
stranden i Lundeborg.  

TIDSPUNKT: fredag formiddage kl. 9 -10 og 
kl.10-11. I vinterperioden, afhængigt af antal 
deltagere, kan holdene evt. slås sammen, 
således at der kun er et hold fra 9.30 – 10.30. 

HVOR: Udendørs året rundt. 

Vi er primært på stranden foran legepladsen 
ved Gaasehuds hytten, men afhængigt af vejr 
og vind kan vi bevæge os lidt rundt i 
nærområdet. 

HUSK: godt fodtøj, da underlaget sætter 
ekstra krav til balancen. Flere lag tøj, så du 
kan justere undervejs. Medbring gerne en 
vandflaske og egen måtte. 

NB: Seniorholdet i Vejstrup Forsamlingshus 
er der få pladser tilbage på.  

Udendørstræning i Oure. Torsdag kl. 19-20  

Træningen foregår udendørs året rundt på 
det grønne område bag Oure Friskole. 
(Hammesbrovej 7, 5883 Oure).  

Programmet skifter fra gang til gang, hvor alle 
øvelser kan tilpasses den enkelte. Indholdet 
er funktionel træning til styrke, puls, 
cirkeltræning med redskaber som kettlebells, 
måtter, elastikker, borde, bænke m.m. Der er 
ingen krav om god form eller trænings-
kendskab, du skal bare have lyst til at bruge 
kroppen. Medbring gerne egen måtte. 

 
Marie foran ejendommen på Højskolevej 23, 
5882 Vejstrup. 

Læs mere på www.faakroppenmed.nu         
Man er også altid velkommen til at 
kontakte Marie på telefon 23 49 12 59, hvis 
man har spørgsmål. 

Fremtidsperspektiver.  

Marie Svendsen arbejder som tidligere nævnt 
hovedsagelig på hjemadressen Højskolevej 
23, 5882 Vejstrup, men har planer om på sigt 
at få et lokale på deltid i Svendborg.  

 

”Folk & 
Fæ” 
ønsker 
Marie 
Svendsen 
alt godt i 
fremtiden.  
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DEN LOKALE  MALER

v/ Dorthe Weiskvist & Susan Flodin
28 214 495 25 324 347

SKÅRUP ApS
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Som alle vist efterhånden er klar over, er der planlagt nybyggeri på området, Skårup Seminarium med 
tilhørende offentlig høring af ny lokalplan for området hen over sommeren 2022.  

(Alle tidligere indlæg med forslag, retningslinjer, bilag og dokumenter samt nuværende lokalplan finder du 
på Folk & Fæ hjemmesiden under Lokalnyt—> Skårup Seminarium). 

Kommunen dvs. politikerne i planudvalget og embedsfolkene i forvaltningen har arbejdet videre med disse 
høringssvar og skulle efter planen samle alle besvarelser i en såkaldt hvidbog. Den har vi dog ikke set noget 
til endnu; Måske fordi der var rigtigt mange indsigelser samt en underskriftindsamling imod højden på 
byggeriet at forholde sig til. 

Planudvalget har holdt sit første møde i september og referatet ligger på kommunens hjemmeside.  
(Link til dette referat samt alle høringssvar ligger på Folk & Fæ hjemmesiden under 
Lokalnyt—> Skårup Seminarium). 

Kommunen er fortsat i dialog med bygherre, rådgiver og arkitekt om at tilpasse 
projektet i forhold til de bemærkninger, der er kommet i forbindelse med 
høringerne. Man forventer, at der kommer en tilbagemelding fra bygherre ved 
årsskiftet, så lokalplanen kommer på dagsordenen på et planudvalgsmøde d. 
7.2.2023. Forslag og dagsorden kan findes ca. en uge før på kommunens 
hjemmeside: https://www.svendborg.dk/dagsorden-og-referat  under plan- og 
lokalsamfundsudvalget.  

(Når det er klart på kommunens hjemmeside, kommer link hertil også på Folk & 
Fæ hjemmesiden under Lokalnyt—> Skårup Seminarium). 

Skårup Seminarium, der bliver til boligområde 
- det videre arbejde efter endt borgerhøring 

 

Tekst Vibe Eriksen. Billeder: diverse 

 



(Gennemgang af lokalplanen, høringen og borgergruppens holdning til det hele kan du læse i tidligere numre 
af Folk & Fæ og på Folk & Fæ hjemmesiden under Lokalnyt—> Skårup Seminarium)  
 

Borgergruppens fortsatte arbejde. 
Borgergruppen har fortsat løbende kontakt med forskellige relevante foreninger og forholder sig fortsat 
afventende og fokuserer på nedenstående 3 hovedpunkter, indtil vi har en konkret afgørelse fra kommunen 
– forventeligt i februar 2023.  

Pkt. 1: Højden på det planlagte byggeri på 12,5 m er fortsat vores væsentligste fokuspunkt. Det er for os at 
se den allervigtigste anke til det planlagte byggeri.  

Pkt.2: Vi synes dog også, at der er dukket endnu et fokuspunkt op, fordi det hen over det sidste halve år er 
blevet tydeligt, at bygherre intet gør for at værne om hovedbygningen, som forfalder mere og mere. Efter 
de fugtige efterårsmåneder bliver det mere og mere tydeligt, at bygningen lider af svære fugtskader i 
vinduerne og murværket. Det unikke og bevaringsværdige relief på hovedbygningens forside ser ligeledes 
ud til at have væsentlige skader og vi gruer for, at det risikerer at falde ned. Vi ved selvsagt ikke, hvordan 
det ser ud inden døre, men højst sandsynligt ikke meget bedre. 
Gruppen har kontakt med Slots- og Kulturstyrelsen, hvor vi indhenter viden om regler og retningslinjer for 
fredede bygninger ligesom vi har kontakt til kommunen, som på borgermødet i sommer understregede, at 
hovedbygningen ikke måtte forfalde og i så fald ville bygherre blive pålagt at renovere den. 

Pkt.3: Vi synes, det skal understreges, at parken til en hver tid skal forblive offentligt tilgængelig. Hvis dette 
ikke påpeges i lokalplanen, kan vi frygte, at bygherre med tiden kan lukke parken og gøre det til privat 
område. Borgerne vil i så fald ikke alene miste den unikke rekreative plet midt i byen, men hele området vil 
således miste sit brede kulturhistoriske præg.  

Gruppen holder løbende møder om udviklingen. Hvis du er interesseret i at deltage, så kontakt Jakob 
Møller: moeller.jakob@gmail.com   

 
Triste billeder af en smuk bygning i forfald 
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Så blev det min tur til at skrive artikler til dette fantastiske blad. 
Tekst: Elin Boss Hansen    Fotos fra egne gemmer 

Hvor bliver det spændende at fortælle om interessante mennesker, sjove begivenheder og seriøse 
forretninger i vores lokalområde. 

Vi bor jo i et område, hvor folk flytter til, og ikke mindst derfor er det vigtigt med et blad, der 
fortæller om stort og småt, så de hurtigt kan føle, at de har overblik over, hvor der foregår noget, 
som de måske har lyst til at være med til. 

Hvem er så den nye skribent, der her i bladet skal fortælle om ildsjæle, sponsorer 
og spændende nye iværksættere i lokalområdet. 

Bladets redaktør har bedt mig om at fortælle 
lidt som mig selv – og i min alder – 68 år - kan 
det jo godt blive en længere historie… 

Jeg er gift med fiskehandler Per Boss, og vi 
har boet i Åbyskov (Vængemosen) siden 
1975. I 2018 solgte vi vores ejendom og 
flyttede til Skårup, hvor vi nu bor på Oluf 
Ringsvej. 

I 1981 blev vi forældre til tvillinger - 2 drenge-  
Lars og Jeppe.  

Lars er uddannet skibsfører og sejler som 
kaptajn i rederiet Royal Arctic, der sørger for 
vareforsyningen til byer og bygder i 
Grønland. Lars bor i Skårup med sin familie. 

Jeppe er efter næsten 20 år i København 
flyttet hjem til Sydfyn med sin familie. De bor 
på Tåsinge, og han arbejder som 
afdelingsleder i Kvickly – Svendborg 
Storcenter. 

Vi har 4 fantastiske børnebørn. 

Når man møder nye mennesker, er første 
spørgsmål ofte: Nå …  Hvad laver du så? 

Ja - lige nu er jeg en pensionist, der bruger en 
del af sin tid som rejseleder, byguide i 
Svendborg og historiefortæller….. 

 

 

Som byguide i Svendborg fortæller jeg de 
spændende historier, der er overalt i byen. 

På en tur gennem byen møder man historier 
om middelalder, byens skulpturer fortæller 
om større begivenheder, de gamle huse om 
dygtige købmænd og søfartshistorier om 
sejlskibe, byens rederier og værfter ligger ved 
havnen. Og fra min tid som torvehandler har 
jeg også nogle gode anekdoter om ”Folk og 
Fæ” i Svendborg. 
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Mit arbejdsliv har været varieret… 

Jeg er uddannet lærer fra Skårup Seminarium 
og har undervist både i folkeskole og friskole. 

Men jeg har mest været friskolelærer… 

Jeg har været ansat på Oure Friskole i flere 
omgange – både som lærer og som 
skoleleder.  

 

Det var et fantastisk sted at være lærer – 
kreativiteten blomstrede, ungerne var dejlige 
og kollegaerne var gode at arbejde sammen 
med. Men det tog også på kræfterne, og på 
et tidspunkt var det nødvendigt med en 
pause. 

- Og så blev jeg fuldtids fiskehandler. 

Jeg havde i mange år været med Per på 
torvet i Svendborg for at sælge fisk om 
lørdagen, så jeg var ”oplært” i branchen. 

 

Jeg fik min egen salgsvogn og solgte bl.a. fisk 
ved Skårup Brugs hver torsdag. 

Jeg havde gennem ugen faste salgssteder ved 
butikker og på torve, hvor folk kom og købte 
den friske fisk, det var muligt at få dengang  

Efter 5 år som fiskehandler kunne jeg godt 
mærke, at lærergerningen trak i mig igen.  

Og så blev jeg lærer en gang til  

Oure Friskole valgte at ansætte mig igen, selv 
om jeg havde haft andet arbejde i en længere 
periode.  

Jeg havde haft godt af min ”pause”, så jeg var 
helt klar til at engagere mig i skolens liv igen. 

Det blev til 10 år mere som lærer – og 
derefter 6 år som skoleder. En spændende 
tid, hvor der i samarbejde med forældrene 
blev etableret en børnehave ved skolen, og 
oprettet 8.9. klasse med afgangsprøve. 

- Så var det igen tid til skift…  

Men jeg var (heldigvis) for gammel til at blive 
ansat i en fast stilling, så jeg valgte at blive 
freelance – arbejdet blev delt mellem timer 
som lærervikar på Issøskolen om vinteren og 
rejseleder ved Vitus Rejser om sommeren.  

 

Bornholm er nu min faste destination som 
rejseleder. Det er et dejligt arbejde. 
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Senest er jeg tilknyttet Svendborg Museum 
som formidler, hvor jeg ind i mellemfår lov at 
fortælle for museets gæster i forbindelse 
med byvandringer og museumsudstillinger. 

Det har passet godt til mig at være freelance 
på arbejdsmarkedet 

 

- Og nogen skal jo sidde i de 
bestyrelser 

Gennem årene har jeg været medlem af en 
del bestyrelser:  

Skårup menighedsråd, Hovedstyrelsen i 
Dansk Friskoleforening, Repræsentantskabet 
i Andelskassen, da den lå i Oure m. fl. – men 
det var sjovest i Åbyskov Forsamlingshus. 

Formålet med arbejdet i bestyrelser har for 
mig altid været at understøtte fællesskaber. 

Det lille forsamlingshus i Åbyskov har været 
en del af mit liv i mange år. Jeg har været i 
bestyrelsen i flere perioder fra 2004 – 2018.  

Forsamlingshuset er en vigtig ramme omkring 
fællesskabet i Åbyskov.  Der er nu dygtige 
folk i bestyrelsen, der både sørger for Husets 
vedligeholdelse og gode fællesskabende 
arrangementer. 

Jeg har nu valgt at være helt uden 
bestyrelsesposter, men møder glad, når der 
er behov for praktisk hjælp til arrangementer 
i lokalområdet. 

Og inden man ser sig om, så er der nye ting i 
gang. Teater og revy i Skårup. 

Jeg mødte tilfældigvis mine naboer Torben og 
Sussi på Christiansø i 2021, da jeg var på 
arbejde som rejseleder.  

Jeg blev inviteret til at være med i Torbens 
teaterprojekt ”Sabotage”  - en ret fantastisk 
oplevelse for både skuespillere og publikum. 

Torbens næste projekt var at lave en revy i 
Skårup, og jeg tilbød at skrive lidt sange og 
tekster. 

Det var på ingen måde meningen, at jeg 
skulle på scenen, men omstændighederne 
gjorde at jeg måtte lægge blufærdigheden 
væk.  Heldigvis kunne jeg bruge mit 
modersmål – det gode fynske sprog i 
nummeret ”Fyn for Fre´”, som tog 
udgangspunkt i tanken om, at verden ville se 
helt anderledes ud, hvis den blev styret af 
fynboer.. 

 

Revyen blev opført 3 gange i kulturcafeen i 
foråret. Det var sjovt at være med til – og 
heldigvis morede publikum sig også. 

Succesen har givet lyst til mere, og Torben og 
jeg er allerede i gang med at notere emner 
ned til næste revy, der opføres i marts 2023. 

Det var lidt om min historie – nu glæder jeg 
mig til at skrive om andres… 

 



15Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Jesper
24 45 43 02
❱ Spartling
❱ Malerarbejde

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

Klaus
40 35 78 40
❱ Facaderenovering
❱ Facadeafrensning
❱ Microcement
❱ Epoxy gulve

KONTAKT BDO  
I SVENDBORG
Grønnemosevej 6,  
5700 Svendborg
Tlf.  63 21 60 00
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Højskolevej 23 l 5882 Vejstrup l Tlf. 23 49 12 59
www.faakroppenmed.nu  l CVR-nr. 38 69 36 46

Mindre hvad, mere hvordan?
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Når  jeg  kalder  det  danmarks  hem-
meligste orkester, er det fordi det undrer
mig, at Tom Bjerg endnu ikke har opnået
det helt store gennembrud på den danske
musik-scene.  Musikken har  potentialet til
det og fortjener det. Men måske er det på
vej ? Tom Bjerg er ihvertfald på trapperne
med sit 2. album, hvorfra et par af sangene
blev  præsenteret  til  denne  november-
udgave af Mad & Musik.

Vi  må  være  ærlige  og  indrømme,  at  denne
aftens Mad & Musik ikke formåede at sælge
mange billetter. Men for os der var til  stede,
blev det en fantastisk aften med god mad og
en vellykket,  velspillet  og vellydende  koncert
med Tom Bjerg og hans band.

Men hvem er Tom Bjerg ?... 
Ja, som jeg indledningsvis skrev, er der nok
mange  der  ikke  kender  ham.  Tom  kommer

oprindelig fra Jylland, men flyttede som ung
til  København.  Her  spillede  han  bl.a  i  det
københavnske band Steric,  med hvem han i
2000  vandt  DM  i  Rock.  I  2006  udgav  de
albummet  “No  way  back”,  som  fik  en  del
opmærksomhed, bl.a. på P3 og P4. 

I  2008 flyttede Tom med familien fra hoved-
staden og her til  Sydfyn. Og ret hurtigt blev
Tom en etableret del af det sydfynske musik-
miljø  på  kryds  og  tværs  i  forskellige  bands.
Her  i  Skårup  har  vi  da  også  tidligere  haft
besøg af Tom Bjerg til Mad & Musik aftener.
Han har  været  her  som bassist  i   orkestret
”Banda Nuevo”, og han har også spillet trom-
mer i det Ollerup'ske partyband ”Freeschool-
band”. Sideløbende med sin medvirken i disse
forskellige bands, har Tom stille og roligt fået
skrevet en lille bunke sange. Det førte i 2020
til udgivelse af det meget anmelderroste album
”Hurtigt ud hurtigt hjem” 

Mad & Musik
 Fotos: Henning Philbert;  Tegning: Olaf Søndberg;  Tekst: Erik Jensen;

TV2 kalder sig selv Danmarks kedeligste orkester. Jeg tillader
mig  at  kalde  Tom  Bjerg  band  for  Danmarks  hemmeligste
orkester.....
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En af grundene til at jeg nævner TV2 i over-
skriften er,  at  flere  anmeldere sammenligner
Tom Bjerg med store navne som netop TV2,
CV Jørgensen, Prefab Sprout og Steely Dan

Om  albummet  skrev  Fyens  Stiftstidendes
musik-anmelder Simon Staun: 
“Bjergtagende drømmepop. 47-årige Tom Bjerg
er omdrejningspunkt i det sydfynske band af
samme navn,  der  albumdebuterer  med en af
de bedste danske popudgivelser i årevis. Man
skal være varsom med at bruge CV-stemplet,
men Tom Bjerg  rammer  en  helt  særlig  lyrisk
tone på flere af sangene på ”Hurtigt ud, hurtigt
hjem”,  hvor  det  er  umuligt  ikke  at  sende
Carsten Valentin en kærlig tanke.” ★★★★★☆
(Simon Staun, Fyens Stiftstidende) 

Der er som tidligere nævnt et nyt album på
vej.  Tom Bjerg annoncerede, at  det bliver til
februar  det  udkommer.
Mens  vi  venter  på  det
nye  album,  kan  man
lytte  til  en af  singlerne
fra  albummet:
Lyt  evt  til  nummeret
”Det  højeste  sted” på
dette link til YouTube: 

Aftenen begyndte som den plejer med en rigtig
god  buffet.  Det  var  Anette  Madsen  og  det
hårdt arbejdende madhold der serverede Coq
au vin blanc med et lækkert udvalg af salater
og andet tilbehør. Det måltid fik af flere gæster
5 kokkehuer.

Hvis man absolut skal lede efter et enkelt (og
eneste)  lille  klagepunkt  til  aftenen,  må  det
være, at det ikke var muligt at købe juleøl i
baren, selvom juleøllet jo er kommet på gaden.
Dette er nok blot mit personlige lille pip som
øl-entusiast,  der om eftermiddagen måtte  gå
glip  af  Super-brugsens  arrangement  med
smagsprøver på julens specialøl   :-)

Tom Bjerg indledte koncerten stille ved at gå
alene på scenen og spille åbnings-nummeret.
Til næste nummer kom pianist Peter Kohlmetz
Møller  også  på  scenen.  Og  til  resten  af
koncerten blev bandet fuldtalligt med bassist
Anders  Thambo  og  trommeslager  Mads
Stephensen. 

Mads  Stephensen  (-ikke  at  forveksle  med
Mads  Steffensen  fra  monopolet!)  er  en  af
drivkræfterne  bag  spillestedet  Harders,
pladeselskabsdirektør og i øvrigt en ildsjæl for
Svendborgs mangfoldige musikmiljø. 

Peter Kohlmetz Møller og Anders Thambo vil
nogen måske også kende som medlemmer af
det fynske band Eclectic Moniker. 

Med til bandet hører faktisk også Trine Lund
Sørensen,  der  synger  kor,  spiller  tangenter,
percussion  mm.  Trine  var  dog  ikke  med  til
denne aftens koncert.
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Det var vikar-lydmand Elias, der sørgede for
den gode lyd. Elias er ikke fast lydmand for
Tom Bjerg, men var hentet ind fra København
som  afløser  ved  mikserpulten  til  dagens
koncert.  Elias  fortalte  i  øvrigt  at  han  om
aftenen  skulle  tilbage  til  København  og
aflevere  noget  lånt  grej,  og  så  videre  lørdag
morgen til Herning og lave lyd til en Andreas
Odbjerg  koncert.  Det  giver  et  meget  godt
billede af det liv, som det arbejdende folk bag
kulissen i rock'n'roll branchen har.

Tom Bjerg havde i øvrigt et helt fan-bord foran
scenen.  Der  var  en  større  flok  kollegaer  fra
Toms  arbejde,  Ollerup  friskole,  som  havde
taget  turen  til  Skårup  for  at  støtte  deres
kollega på scenen.

Vi  siger  tak  til  Tom Bjerg  for  en  rigtig  god
koncert,  og  ønsker  samtidig  god  vind  med
udgivelsen af det nye album til februar. Der vil
være release-party og koncert på Harders d. 3.
februar  hvis  man  er  interesseret.  Jeg  håber
Toms musik finder vej til de store scener og til
lidt  mere  radio-tid.  Det  synes  jeg  musikken
fortjener.

Næste Mad & Musik – 20.01.23 – ”Local Heroes” – stay tuned !
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Skårup Musikforsyning præsenterer fredag d. 20/1 – 2023: 
MUSIK fra SKÅRUP 
Skribent: Torben Hansen 
Vi er efterhånden blevet gode til at få store og kendte musikere til vores lille by.  
Men ved vores næste arrangement i Kulturcafeen i Skårup har vi besluttet os for at invitere 2 
lokale bands, hvor musikkerne er bosiddende i Skårup til at indtage scenen.  
Vi glæder vi os til at præsentere denne lokale musik for jer! 

1. Band: Maja og Klaus: Blues with Soul” med kant og nærvær! 

 
Maja & Klaus er en duo fra Skårup/ Svendborg, som spiller jazzy blues & folk samt egne 
kompositioner inde for genren. 
Fra det desperate, rå udtryk til det følsomt indlevende, tager Maja og Klaus publikum med på en 
rejse igennem sange som udtrykker frustrationer, håb og kærlighed - musikkens inderste væsen.  

Den gode, enkle fortælling, de store følelser og retten til at være menneske med alt hvad dertil 
hører, er historien som musikken fortæller. 
Maja & Klaus udgav deres debutpladen ”Chasing Dreams On The Go”, der udkom 9. april 2021.  

 

 

Anmelderne skriver:                                                              
Pladen er et kvalificeret visitkort til ethvert sted, der vil 
tilbyde sine gæster en god tilbagelænet musikalsk 
stemning. Deres vokaler supplerer hinanden godt og Baba 
er en mere end habil guitarist, og ikke mindst numre som 
”Cooking Soul Food” og ”Blood Red Moon” viser, at 
parforholdet bestemt også kan fremelske den slags sange, 
de hellere end gerne må lufte udenfor egen matrikel.”  
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2. Band: Gitte, Gunnar og Helge  

De har alle 3 boet i Skårup i rigtig mange år, og de har spillet i mange sammenhænge både i 
Svendborg og i Skårup. F.eks. spillede de i det legendariske Holgers Herresalon samt i Rustik, der 
spillede til fest talrige steder.                                                                                                                        
Mange her fra Skårup ville kende dem fra Torvedagen i Skårup, til private fester, og sidst var de 
med som revyband i den genopståede vevy i Skårup i april måned. 

 

 
Vi er: 
Gitte Riber: keyboard, harmonika 
og sang 
Gunnar Rosendahl: guitar, 
mandolin og sang 
Helge Østergaard: guitar, ukulele og 
sang 

Vi spiller:                                              
John Mayer, Bo Kaspers,                
Allan Olsen, James Taylor,             
Paul Simon, Carl Emil 
Petersen, Johnny Madsen og           
Kim Larsen, måske en svensk vise, 
lidt Kajsa Vala og Townes van 
Zandt.                                                
Det er musik i singersongwriter/ 
vise traditionen, med masser af 
flerstemmig sang. 

 

 
Billetter købes på Billet.dk  
Uden mad:  150 kr. - og du kommer kl. 19.45 
Med mad:    225 kr. - og du kommer kl. 18.30 
 
 
Vi støtter musikken i Skårup: 

• Skårup Autohandel, Nyborgvej 489, 5881 Skårup  
• Spånlundgård, Nyborgvej 350, 5881 Skårup  
• Auto-Centrum Skårup, Østergade 60-62, 5881 Skårup  
• Have & Parkcenter Svendborg ApS, Tvedvej 170, 5700 Svendborg 
• Anja og Rolf 
• Skårup Auto Service Vildmarken 1, 5881 Skårup  
• Niels Duedahl 
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Hasse Faber
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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””TTrroo  ppåå  hhiinnaannddeenn--                                              
ssaannggee  oomm  lliivveett  iinnddeennii  oogg  uuddeennffoorr””  

Af Maja Grøndal Kvist & Niels Bro Bystrup 
Skribent Margit Løve Kølle. Fotografer: Maja Grøndal Kvist, Sara Kvist Veile, Søren Bechmann og Margit 
Løve Kølle.  

I juninummeret af ”Folk & Fæ” var der en artikel, der fortalte om indholdet i Maja Grøndal Kvist’s 
10 noveller udgivet i novellesamlingen ”KVINDESKÆBNE”. 

Til slut i artiklen stod der: ”Niels Bystrup og jeg har et nyt sangmateriale til grundskolen på 
vej. Det udkommer på forlaget ”DANSK SANG” den 4.  november. Niels har skrevet 
musikken, og jeg har skrevet teksterne og lavet illustrationerne.                                                         
Titlen er: ”Tro på hinanden – Sange om livet indeni og udenfor”.   

Nu er sanghæftet udgivet, og det indeholder 12 sange om 
fællesskaber, følelser og naturen. Sangene er som nævnt skrevet af 
skoleleder, forfatter og musiker Maja Grøndal Kvist, og alle sange er 
komponeret, indspillet og arrangeret af komponist, tidligere 
seminarielærer og musiker Niels Bro Bystrup begge bosat i Skårup.  

8 af sangene synges af 13-årige Silke Jefsen Hans og 4 af sangene 
af Maja Grøndal Kvist.  

Der ligger mere end 2000 timers arbejde bag udgivelsen af dette 
fine musikhæfte, som indeholder 12 sange med melodilinje, 
becifringer, tekst og illustrationer. Sangene kan bruges i 
grundskolen, men fx også på efterskoler. Alle sangene i hæftet er 
først og fremmest tænkt som fællessange.  

Alle de fine tekster og melodier er fyldt med optimisme og 
livsglæde, og hvert nummer er lige til at gå til i en 
undervisningssituation eller privat, hvis man har børn og børnebørn, 

som man har lyst til i fællesskab at dele sang- og musikglæden med. 

Maja 
Grøndal 
Kvist og 
Niels Bro 
Bystrup 
har kendt 
hinanden i 
mange år. 
Maja var for 
22 år siden 
seminarie-
studerende 

på Skårup Seminarium med linjefag i musik 
og fik dér Niels Bro Bystrup som musik-

underviser. Igennem årene har de siden 
dengang inspireret hinanden og samarbejdet 
om musikalske projekter; det være sig lige fra 
udarbejdelsen af sange og kompositioner 
indsendt til konkurrencer udbudt af forskellige 
hjælpeorganisationer, til udarbejdelsen af 
musicalen ”Globus”, til endelig at være 
sanger og musiker i orkestret 
”Kammerjazzen”.  

Teksten i nummeret ”Klimakur” i musikhæftet 
”Tro på hinanden - sange om livet indeni og 
udenfor” er skrevet helt tilbage i 2010, hvor 
Maja og Niels indsendte den til en 
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konkurrence om at skrive en sang om 
klimaforandringer. Sangen vandt ikke 
konkurrencen, men til gengæld blev 
nummeret udgivet i sangbogen ”Dansk Sang 
X-tra”, og nu er nummeret ”Klimakur” 
genudgivet i dette musikhæfte. 

 
Maja og Niels synger og spiller nummeret 
”Klimakur” ved interviewet. 

For både Maja og Niels er det vigtigt, at der 
er flere generationer involveret i 
udarbejdelsen af et musikalsk projekt. Dels 
fordi samarbejdet imellem generationer gør 
tekstindholdet skarpere og inspirerer 
samarbejdspartnerne til at anvende andre 
vendinger og klange. Der er mange 
selvfølgeligheder mellem mennesker, der er 
fra samme generation. Så det er både 
berigende og gør sangene bredere at arbejde 
sammen på tværs af generationer. Dét er en 
af de ting, musik kan. De nævner et 
sætnings- og ordeksempel som ” Jeg har din 
ryg” og ”Robusthedsdåb”, hvor det første er 
sprogbrug af i dag og det sidste et 
selvopfundet ord, der handler om at blive 
indviet til at være robust i verden af i dag. 
Maja mener, at børnesange helst skal synges 
af børn og voksensange af voksne. Derfor 
inviterede de Majas venindes datter, Silke, til 
at synge de fleste sange. Men forinden har 
der ligget ét års sangundervisning hos Niels 
Bro Bystrup, så intet har været overlagt til 
tilfældighederne. 

 Hvordan foregår processen af 
udarbejdelsen af et sang- og musikhæfte 
som dette? 

Maja: -” Den første proces er det kreative. 
Dette projekt startede allerede i 2020 under 

Coronaen, hvor vi begge havde et fælles 
ønske om at lave et hæfte med temasange. 
Sange om drømme, der blev udvidet til også 
at omhandle sange om fællesskab. Vi 
arbejder hver for sig. Jeg skriver en tekst og 
sender den til Niels, der så lader sig inspirere 
af tekstens indhold. Min inspiration kommer 
altid udefra. Der er altid håb i Niels’ melodier, 
og mine tekster rummer som regel en form 
for konklusion. Det, synes jeg, spiller godt op 
ad hinanden. I nogle tilfælde, som med 
melodien til nummeret ”Vandpyt”, havde Niels 
allerede komponeret den for lang tid siden til 
sit orkester ”Tune-In”, men så kom dette 
projekt ind i mellemtiden, og melodien fandt 
sin plads her”.  

Da Niels har sit eget musikstudie i 
privatboligen, indspiller han selv alle melodier 
på klaver og arrangerer og programmerer 
numrene. Det hele optages, indspilles og 
mixes i hans eget musikstudie. 

De kontaktede forlaget ”DANSK SANG” med 
henblik på en udgivelse tidligt i processen. 
Det har været en lang proces først at få 
tekster, melodier og arrangementer på plads 
og Majas illustrationer til hæftet samt ikke 
mindst indspilningsprocessen. Dette har taget 
tid, og endelig efter 2 års arbejde, den 4. 
november 2022, så sanghæftet dagens lys.  

 

Maja, Silke og Niels deltog i bogmessen i 
København, og til akkompagnement af Niels 
på klaver og Søren Bechmann på guitar sang 
Maja og Silke nogle numre fra hæftet. Det 
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pudsige er, at Maja og Søren Bechmann, der 
i dag er forlagsredaktør på ”DANSK SANG” 
tidligere var kolleger på en skole i Nyborg. 

 

I en samtale med Maja Grøndal Kvist og 
Niels Bro Bystrup er man ikke tvivl om, at 
de begge brænder for dette musikprojekt 
og nyder at inspirere hinanden.  

De stråler om kap og fortæller begge fyldt 
med glæde om deres mangeårige 
samarbejde på mange musikalske leder og 
kanter. 

 

Niels arbejder hver eneste dag med nye ideer 
til musikalske arrangementer og nyder 
friheden til som pensionist at kunne lave 
præcis det, han har lyst til. Maja, der stadig er 
på arbejdsmarkedet og er skoleleder på 
Gislev Friskole & Børnehus, må ”nøjes” med 
at få kreativiteten til at blomstre i 
weekenderne og i ferierne.  

Hvad så nu? 

Ja, kendskabet til sangmaterialet skal 
naturligvis udbredes. Derfor har Maja og 
Niels allerede kontaktet Faaborg-Midtfyns 
Musikskole og fået en aftale om at mødes og 
præsentere dette undervisningsmateriale, og 
de har planer om at kontakte Svendborg 
Musikskole for at høre, om de kunne være 
interesseret i at få besøg og blive 
præsenteret for dette fine og brugbare 
undervisningsmateriale. 
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SSmmuukktt  kkuunnssttvvæærrkk  ppåå  SSkkåårruupp  SSkkoollee  
7. årgang har sammen 
med har valgfagsholdet i 
billedkunst i november 
måned været i gang med 
at udsmykke facaden og P-
pladsen på Skårup Skole til 
et kunstværk.  

Projektet har foregået i 
samarbejde med graffiti og 
multikunstneren Søren Bo 
Østerkjærhuus, der bl.a. 
også er kendt fra det store 
graffitimaleri på siden af 
den blå flydedok på 
Frederiksøen i Svendborg.  

 

Skribent Jan Viuf Hansen.   Fotografer; Henning Philbert & Jan Viuf Hansen  

Fredag den 18. november var der 
fernisering på kunstværkerne og 
borgmester Bo Hansen deltog i 
indvielsen og den efterfølgende 
reception på Skårup Skole. 

På grund af blæst og regn blev 
første del af arrangementet flyttet 
ind i en af gymnastiksalene, hvor 
man meget aktuelt startede med 
”Regnvejrsdag i november” og sang 
om at male dagen blå, rød, gul, 
grøn og så videre. Afdelingsleder 
Christina Crillesen bød velkommen 
til Bo Hansen og takkede ham for at 
kunne afsætte tid til at indvie 
kunstprojektet med graffitimuren. 

Bo Hansen fortalte, at han var glad 
for at besøge en skole med så 
mange glade elever og tænkte 
tilbage på sin egen gode tid som 
skolelærer.  Han rettede en stor tak 
til kunstneren, Søren Bo, der i 
samarbejdet med elevgruppen 
kunne være med til at give 
passionen for kunst videre.  

Søren Bo sagde selv tak til 7. klasse 
og billedkunstholdet, der også 
havde givet ham en super 
oplevelse, til billedkunstlæreren 
Nina Worm Lundquist for hendes 
initiativ til det hele og tak til skolens 
ledelse for at få det virkeliggjort.  Til 
sidst takkede Nina Worm, Søren Bo 
og hans assistent ”Chucky” for den 
store indsats, de havde gjort.                                        
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Så brød solen frem og alle 
elever, gæster og kunstnere 
gik ud og fik fremvist 
værkerne. Bo Hansen fik sat 
sit ”tag” på den ”lovlige” 
graffitivæg i skolegården og 
jublen brød løs. 

Bagefter var der reception 
med snacks og ”bobler” til 
alle. Her fik mange af eleverne 
en lille snak med Bo Hansen. 

På billedet herover: Bo Hansen får 
udleveret spraydåse af Søren Bo. 
Bagved ses ”Chucky” og Nina Worm 
med siden til.                                    
Til venstre: Bo Hansen laver sit ”tag”.        
Herunder: Billedkunst- & 7. klasse-
elevernes graffitivæg. 

I forhallen er receptionen i fuld gang med snacks og Faxekondi-bobler.  
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Denne side viser Søren Bo 
og eleverne med optakt, 
modeltegning og udførelse 
af graffitimuren foran 
skolen. Her til højre i 
midten ses billedkunstlærer 
Nina Worm i gang med at 
hjælpe eleverne. 

Søren Bo fortæller at han 
blev inviteret ud på Skårup 
Skole, hvor billedkunstlærer 
Nina Worm Lundquist ville 
lave en workshop med 
eleverne om graffitikunst og 
i det hele taget forskønne 
Skårup Skoles store og ofte 
noget triste flader. Ved 
dette møde foreslog 
skolens leder Steen Knutzen 
at man kunne bruge den 
omtalte gavl, og dermed var 
starten skudt i gang.    

Det er et flot arbejde som 
Folk & Fæ’s læsere er rigtig 
velkomne til at komme 
forbi og kigge på. 

            Red. Jan Viuf Hansen Som ses på disse fotos er eleverne bare i gang med spraydåserne 
ud fra de modeltegninger de har udarbejdet i billedkunst med Nina. 

Denne side viser Søren Bo og 
eleverne med optakt, 
modeltegning og udførelse af 
graffitimuren foran skolen. Til 
højre i midten ses billed-
kunstlærer Nina Worm i gang 
med at hjælpe eleverne. 

Søren Bo fortæller at han blev 
inviteret ud på Skårup Skole, 
hvor billedkunstlærer Nina 
Worm ville lave en workshop 
med eleverne om graffitikunst 
og i det hele taget forskønne 
Skårup Skoles store og ofte 
noget triste flader. Ved dette 
møde foreslog skolens leder 
Steen Knutzen at man kunne 
bruge den omtalte gavl, og 
dermed var starten skudt i 
gang.    

Det er et flot arbejde som Folk 
& Fæ’s læsere er rigtig 
velkomne til at komme forbi 
og kigge på. 

             INFO BOKS: et ”Tag” er en 
graffitimalers logo, der giver 
respekt i graffitikredse. Andre 
ser det oftest som hærværk. 
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Inspirationen til selve ballon-gavlbilledet, fortæller kunstneren af værket, Søren Bo, kommer fra et foto fra Skårup 
Skoles 50 års fødselsdag, hvor eleverne, ud over at de fik besøg af Dronningen, fik sendt over hundrede balloner 
afsted. Enkelte af disse nåede endda helt til Lapland, hvor eleverne fik svar tilbage.    Red. Jan Viuf Hansen 

Fastelavnsmandag d. 24.februar sætter Skårup Bylaug alle sejl til med en 
forrygende aften med den traditionsrige Fastelavnsspisning i Skårup 
Kultur- & Idrætscenter.                                                                                                                     
Ud over den obligatoriske generalforsamling og klassiske gammeldags 
oksesteg med efterfølgende stærk-ost og rom er det lykkedes at få fat i et 
spændende foredrag om mordefterforskning under Rigspolitiets Rejsehold, 
fortalt af forhenværende kriminalassistent Tom Christensen. Det glæder 
vi os til. 

Husk at SIDSTE tilmelding og betaling af hensyn til madbestilling er 
allerede den 2. februar.   SE INDBYDELSEN NÆSTE SIDE! 

Hvem kan deltage? Som det har stået i foreningens vedtægter siden 1854, 
sidst revideret i 1922, er foreningen for alle mænd bosiddende i Skårup 
Sogn og denne tradition holdes fortsat i hævd.                                                          
.                 Vi bliver mange, så meld til i god tid…                                                                
.                                                                        - OOllddeerrmmaanndd  JJaann  VViiuuff  HHaannsseenn 

Mød op til en spændende og (u-)hyggelig aften i Skårup Bylaug med 
foredrag, fastelavnsspisning og generalforsamling d. 24.februar 2023. 

Skårup Bylaug blev oprettet i 1854 og siden har 
mændene i Skårup Sogn mødtes fastelavnsmandag til 
generalforsamling og fællesspisning. Bylauget hører 
dermed til blandt landets ældst eksisterende foreninger. 

Foreningens opgave er at passe bystævnet, der 
oprindelig var byens indhegnede plantebed, hvor byens 
husstande hentede planter til deres køkkenhaver.             
I slutningen af 1950’erne blev egetræet plantet og 
bystævnet etableret. 

 Foto: Jacob Møller  
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                                                      SSkkåårruupp  BByyllaauugg  
  

            MMaannddaagg  dd..  2200..  ffeebb..  kkll..  1188..0000  ––  2222..3300    ii    SS..KK..II..            
Vi indbyder til den årlige generalforsamling i Skårup Bylaug med tilhørende spisning og spændende foredrag  
om Rigspolitiets Rejseafdeling, fastelavnsmandag i  Skårup Kultur & Idrætscenter.   Kom og vær 
med!        
Alle mænd bosiddende i Skårup Sogn kan deltage, hvis man er/bliver medlem i Skårup Bylaug; Pris. kr. 75.- pr. år.   Derudover 
bliver der betaling for maden på kr. 225.-, samlet pris for arrangement og kontingent kr. 300.- (kan evt. betales ved ankomst) 

Program: mandag den 20. februar 2022 kl. 18.00 
 

18.00-18.45  - Generalforsamlingen (beretning, regnskab og kontingent, valg til bestyrelsen og evt.) 
18.45-20.15 -  Spisning: Gammeldags oksesteg med det hele! (med i prisen er 1 øl/vand +1 rom/snaps ) 
 

20.15-21.15 - Foredrag: På rejse i mord! Ved forhv. Kriminalassistent                                         
                 ved Rigspolitiets Rejsehold, Tom Christensen, ”der har                  
                      brugt 30 år af sit liv som efterforsker i Rejseholdets drabsafdeling. Han blev                  
                      en af landets bedste til få forbryderen til at tilstå.” (Blixen Klub Gentofte)  
 

21.15-22.30 - Kaffe & franskbrød m. stærk-ost/rullepølse & hyggeligt samvær med div. spil 
 

    Tilmelding & betaling til Ian Kristensen på mobilepay:   
.   BOX42204 4senest 2.februar !  eller på mail: ian@immi.dk  +        
.    betaling ved indgang.                  (skriv gerne rullepølse, hvis du ikke er til stærk-ost)  
                        På Bylaugets vegne;  Ian Kristensen,  Kristian Kølln & Jan Viuf Hansen.   Vi ses! 

 

 .  

 

 

                                                                    

 

Siden 1854 har mændene i Skårup Sogn mødtes 
fastelavnsmandag til generalforsamling og fællesspisning i 
Skårup Bylaug, Vær med til at værne om traditionen.                     
Mød op og få en hyggelig og spændende aften. 

NB! Du kan også blive medlem af                                                    
Skårup Bylaug ved at sende en mail                                                       
til Ian Kristensen (se ovenfor)     

          - OOllddeerrmmaanndd  JJaann  VViiuuff  HHaannsseenn 

iinnvviitteerreerr  ttiill

Sæt  X                              
i kalenderen ! 
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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

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Landevejen 89 – 5882 Vejstrup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk – Tlf. 35 12 66 86

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 
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Vi er begge på Facebook

Privat Pasningsordning i Skårup
Et godt alternativ til de kommunale dagtilbud.

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

Heidi: 50 93 00 19
Heidi-73@live.dk

Tinas små sommerfugle
P.A Wedelsvej 11
Tina: 22 58 32 98

Tinalaursen1@live.dk

Svendborg Senior Idræt er aktiv med mange forskellige hold i Skårupområdet, samt i Gudme 

Find hold og aktiviteter på svsi.dk, eller kontakt kontoret mandag, onsdag eller fredag kl. 10 – 12  

på 2292 5700 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Senior Idræt er aktiv 
med mange forskellige hold i Skå-

rupområdet, samt i Gudme.

Find hold og aktiviteter på svsi.dk 
eller kontakt kontoret 
mandag, onsdag eller fredag 
kl. 10-12 på tlf. 2292 5700

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

Lone 
Nørlund 
Gregersen

Tøjsmosevej 13 - 5883 Oure
Telefon 22 89 52 09
www.reikigaarden.dk

Reikihealer
Regressionsterapeut
Bachs Blomsterdråber
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LLaannddssbbyyeenn  SSkkåårruuppss  uuddsskkiiffttnniinngg    
Her fortsættes historien om landsbyen 
Skårup. I flere århundreder havde 
gårdene på landet ”hørt under” 
herremændene og haft jorden spredt 
over op til 50 - 100 vange, så udbyttet 
blev ikke altid optimalt. 
 
 ” Først hen omkring midten af 1700-
tallet fik man øjnene op for 
landbrugets betydning for landets 
økonomi, og da der samtidig var 
stigende priser på landbrugets 
produkter, indså man, at der skulle 
betydelige reformer til for at bedre 
bøndernes vilkår. 
I midten af 1700-tallet havde man 
også efterhånden erkendt de store 
ulemper, der var forbundne med 
jordfællesskabet.  
Et af de første skridt, der blev taget, 
var nedsættelsen af en kommission, 
der især skulle se på ophævelsen af 
fællesskabet i brugen af overdrevene.  
 
En af grundene hertil var kvægpesten, 
der i årene 1745-46 havde påført land-
bruget meget betydelige tab. I Skårup 
sogn døde der således over 600 stk. 
Da dødeligheden af kvægpesten er 
næsten 100 %, kan man forestille sig 
hvilken katastrofe, dette har været. 
 
De store overdrevsarealer lå nu stort 
set ubenyttede hen, og det var ønsket 
om at få dem under plov, der satte 
kommissionen i gang, og efterhånden 
skabtes der juridisk og økonomisk 
grundlag for udskiftningens udførelse. 
Alle betydende kredse anerkendte 
reformernes nødvendighed.  
 
Kun bønderne strittede imod. Men for 
dem medførte reformerne jo også et 
betydeligt arbejde, og den gav dem en 
tilværelse helt forskellig fra den, de 
var vant til.  
Til brug ved udskiftningen skulle alle 
byens jorder opmåles og kortlægges.  
 
INFO: Med udskiftningen taler man om, at 
gårdene flyttede væk fra landsbyerne. En 
gårds jord blev i højere grad samlet og 
gården flyttet ud til jorden. 
 

        Redaktion: Jan Viuf Hansen   Tegner: Olaf Søndberg               
Teksten er oprindelig skrevet af L. Schiøttz-Christensen i bogen Skårup 
Sogns Historie (udgivet 1977). Her redigeret og tilpasset til Folk og Fæ af   
Jan Viuf Hansen efteråret 2022. 

 

Skårup Sogn - Vejstrup - Brudager - Oure m. største gårde + herregårde. 
Kort: Obst. Løjt. JH Mansa – Fyn, syd med øer; 1853. Geodatastyrelsen   
 
 

Illustrationer fra: 
http://akat-
historie.blogspot.c
om/2011/03/udskif
tning-og-
landbrugsreformer
.html 

De 2 matrikelkort er 
over gård nr. 5’s 
jorde i landsbyen 
Aarslev, Sjælland 
fra hhv. før (t.venstr 
- sorte felter) og 
efter udskiftningen i 
1788 (nederst – 
gråt felt), hvor 
jorden nu er samlet 
omkr. gården.  
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fik deres jord samlet i én lod, når der ses bort 
fra skov-og mose-lodder.     Om 
forberedelserne til udflytningen i Skårup by 
kan man læse i nogle gamle håndskrifter, der er 
i Skaarup Bylaugs besiddelse (opbevares i 
lokalhistorisk Arkiv).  
I 1796 udarbejdede landinspektør Berg et 
udkast til en delingsplan for Skårup bys jorder:  
 
”Lodsejerne var:  
1. Etatsråd Koefoed til Klingstrup og 
Vejstrupgaard:21 gårde, et hus, noget 
kirkegods ialt 110 tdr., 6 skp., 2 fjk., 1 alb. 
hartkorn. Skovskyld 1 td. 4 skp. Desuden en 
indhegning Egenabben som må udskiftes.  
2. Bjørnemose: 3 gårde, Skovmøllen. Dets huse 
har ingen hartkorn.  
Maegaard og boelsmand Jens Fisker ved Broe 
har nogen grund i fællesskab.  
3. Tiselholt: 3 gårde 
4. Præstegården 
5. Broholm: 1 gård 
6. Degneboligen 
Først skal lodsejerne høres, hvorvidt de er            
.                                    villige til udflytningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brillegaard udflyttet 1801.   
Gården ejes i dag af Elly & 
Claus Kølln og er fredet.   
Hvor gården lå i landsbyen, 
vides ikke med sikkerhed.    
En del bjælker og stolper i 
bygningerne hidrører fra den 
oprindelige gård. (Genbrug!!) 
 
 

Tegning af Olaf Søndberg. (th)  
Fra Danmarks Historie – 1993, 
Olaf Søndberg  
 

I den enkelte landsby traf 
en lodsejer aftale med en 
landinspektør om at 
udføre arbejdet. Da langt 
de fleste gårde var fæste-
.  gårde, var lodsejeren som oftest godsejeren.    
For at udskiftningen kunne blive god,  
var det nødvendigt, at nogle af gårdene blev 
flyttet fra byen ud på de nye lodder. 
Hertil ydede staten nogen støtte.  
Endvidere fik godsejerne lov til at forhøje 
fæsteafgiften med 4% af det beløb, der 
anvendtes til opmåling, udflytning af bygninger, 
anlæg af veje, dræning m.m.  
 
Til gengæld fastsattes det, at lodderne skulle 
have en bekvem form. Hovedlodden måtte 
således ikke være mere end 4 gange længere, 
end den var bred, og der måtte ikke være mere 
end 1500 alen (942 meter) fra gårdens bygninger 
til hovedloddens yderste grænse. 
Reformen, der vel nok er den største i dansk 
landbrugs historie, blev gennemført tidligt i 
Skårup sogn. Den var tilendebragt i Holmdrup 
1781, i Ø. Aaby 1794 og i Skårup i 1796.  
 
Udskiftningen her i sognet må betegnes som 
værende stort set vel udført, idet de fleste gårde  
 
 
  Dog er det nok uklogt at 

fastsætte antallet af 
udflytninger straks, da 
største lodsejer 
(Koefoed) netop har haft 
store udgifter med 
udflytninger i andre 
landsbyer. Dog er udflyt-
ning nødvendig, da der er 
op til ½ mil fra bymidten 
til yderste grænse. Det er 
bedst først at fordele de 
mindre lodsejeres gårde, 
så er de største lodsejere 
friere stillet. 
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A. Bjørnemose: 2 gårde 
foreslås udflyttet af følgende 
grunde:1. de ligger ubekvemt 
i byen, 2. hovedgården ligger 
langt væk, 3. ejerens 
ædelmodighed plejer at sætte 
almenvellet over egen fordel! 
De udflyttes til Svendborg-
marken ved yderste afdeling 
af skovagrene, (v. Fjerneste 
ende af nuv. Skovmøllevej). 
Skovmøllen får jord ved 
møllen. 
B. Tiselholt: gårdene kan  
ikke forlanges udflyttet på 
grund af grund af mange 
udflytninger i andre 
landsbyer. 
C. Præstegården ligger 
uheldigt i byen for en god 
lod. Der er flere forslag. Det 
endelige bliver dog, at den 
får jord mellem nuværende 
Skaarupørevej og Skov-
møllevej nærmest byen. 
D. Broholm: Denne ene gård 
kan få bylod på Nørre-
marken, resten ved den nye 
Svendborgvej (matr.nr. 5 
Lindegaard). 
E. Degneboligen: Græsning 
til 3½ høved i Østermarken. 
Holmdrup by, Aaby, 
Maegaard og Skaarupøre må 
også afgive jord som 
tilhørende skoledistriktet. 
 

c. Vejen til Skaarupøre så lige som muligt fra 
landevejen vest om tørvemosen i mellemmarken og 
videre gennem Broe.  
d. Vejen fra Maegaard til c.  
e. Mellem b og c en tværvej omtrent over 
Vindekilde, Eske og Stillekilde agre.  
f. Vejen til Klingstrup omtrent som den gamle.  
g. Vejen fra Aaby ved Vieleddet til Holmdrup over 
Nørremarken.  
h. Skaarup by har udfart mod syd til landevejen, 
mod nord ad Klingstrupvejen. Må også have en mod 
vest til landevejen på Broemose agre. (Det er nuv. 
Vestergade fra Kærvej til landevejen.)  
Vandsteder: enhver må formodes selv at skaffe sig 
vand. Ellers er nærmeste forpligtet til mod betaling 
at lade bundne eller koblede kreaturer få vand. 
                   Skaarup, den 15.aug. 1796. Berg”. 
 

I ingen af sognets byer var det nødvendigt at 
udflytte alle gårdene. I Holmdrup udflyttes kun 
halvdelen i første omgang. I Skårup lå helt op til 
vore dage 8 gårde endnu i byen (1977).  

F. Klingstrup - Vejstrupgaard har herefter 
rådighed over resten. Klingstrups indhegning 
Egenabbe bør dog mageskiftes af hensyn til 
hoveribønderne og driften. 
Tørveskær: Mosen i mellemmarken (Laadne 
Stævning) foreslås undtaget fra udskiftning. 
(Bjergagervej - udskiftning sker først i 1824). 
 

Følgende nye veje foreslås: 
a. En vej fra Vejstrup til Svendborg - en slags 
landevej - har været højst besværlig gennem 
Skaarup. Den bør lægges øst og syd om byen - 
tæt syd for kæret og byleddet (v. Østergades 
udmunding i nuv. Nyborgvej) i lige stræk fra 
Aaby og mod Holmdrup. (Det er den nuv. 
Nyborgvej-Skovmøllevej-Gl. Skaarupvej til 
Holmdrup Huse. Nyborgvej blev først langt 
senere ført gennem St. Have).  
b. En lige vej fra Trollekærs agre (v. Land-
maalergaarden) til Bjørnemose – (det er den 
nuv. Skovmøllevej. 

De nye veje i Skårup by er indtegnet i 1805.   (pæne lige parallelle streger) 
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Hvor mange der straks flyttedes ud, vides ikke.  
I Ø. Åby er kun 3 gårde tilbage i byen. 
Man skal ikke forestille sig, at der pludselig 
skete en voldsom udvandring fra landsbyerne. 
Dels har bøndernes lyst til at forlade byens 
tryghed og de vante omgivelser ikke været stor, 
og dels har det været uoverkommeligt både 
arbejdsmæssigt og økonomisk at flytte alle 
gårdene på én gang. I Ø. Åby var det f.eks. 
således, at én gård blev udflyttet hver vinter, og 
det var gerne de yngste, der flyttede først. 
 
 

Når bonden havde fundet et passende sted til sin 
gård, begyndte man nedbrydningen af den gamle 
gård. Alle brugbare materialer fandt anvendelse 
i nybygningerne. Mændene hjalp hinanden med 
at sætte tømmeret op, og kvinderne klinede 
væggene. Almindeligvis fik man tilskud af 
tømmer og andet fra godserne, men man kan 
forestille sig, at det har været drøje tider at 
komme igennem, inden det hele fungerede igen, 
og man følte, at det ny sted var ens hjem. 

Men de nye driftsformer gjorde, at kårene 
langsomt blev bedre for bønderne. 
I 1800-tallet vokser indbyggertallet i sognet 
betydeligt. I 1825 er der 1274 indbyggere, der 
fordeler sig på følgende måde: udenfor 
bondestanden: 77 udsidderfamilier: 85 tjeneste-
drenge: 40 gårdbrugere: 80 almissemedlemmer: 
19 tjenestepiger: 120 husmødre: 112 
tjenestekarle: 125 ukonfirmerede: 445.  
I 1845 er folketallet steget til 1677 personer.  
 
Sammen med de bedrede økonomiske forhold er 
der også andre ting, der er med til at præge 
udviklingen i Skårup. I begyndelsen af 1800-
årene grundlægges seminariet, senere startes 
andelsmejeri, og jernbanen kommer til byen. Alt 
sammen ting, der er medvirkende til, at Skårup 
efterhånden helt sprænger den gamle landsbys 
rammer.  
 
L. Schiøttz-Christensen 1977 - Red; Jan Viuf Hansen - aug. 2022                  

 

Sognekort. Skårup Sogn – (Sunds Herred) 1816 (ca.) 
Geodatastyrelsen – historiske kort på Nettet. 
 

Brillegaard.             (1991) 
Tegning af Olaf Søndberg.  

Brillegaard. Et eksempel på en udflyttet gård: 
 



For flere år siden holdt Skårup Menighedsråd 
en velbesøgt idéaften til forandring af kirke-
gården. Og forandring og opgradering har 
der jo siden været meget af. 

Imidlertid mangler vi at sætte et par 
bistader op i hjørnet ved graverhuset, 
men det kræver, at der er nogen med 
god forstand på biavl, som vil påtage sig 
opgaven og passe og pleje bierne. 

Hvis du kunne tænke dig at stå for dette, 
eller hvis du kender nogen, der måske vil, 
kan du ringe til formand 
Helle Bøving-Andersen på 21 94 79 22. 

  Bistader på kirkegården

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

december 2022 - februar 2023december 2022 - februar 2023



I december har vi altid et hyggeligt lys 
tændt i kirken om aftenen og natten. 
Det har vi fortsat i disse sparetider, fordi 
vi kun tænder lysbuen, som er et særligt 
LED-lys, der er yderst økonomisk i brug. 

Man kan ligesom de tidligere år søge 
julehjælp i Skårup Kirke. Personlig hen-
vendelse på kirkekontoret kl. 9 - 12 hver 
torsdag i december frem til jul.

starter igen onsdag d. 8.2. kl. 10 i Kirke-
laden. Nye sangere er meget velkomne. 
Kontakt kirkesanger og korleder Erik 
Jakobsen på tlf. 28779170 for nærmere 
info. Hold også øje med hjemmesiden for 
eventuelle ændringer af mødetidspunkt.” 

Kom til hyggelig morgen-fællessang i 
Kirkeladen fredag den 6. januar, den 3.

februar og den 3. marts kl. 9.00. 
Der er formiddagskaffe bagefter.

Find ro i musikken og kirkerummet kl. 17 - 
18 onsdag den 18. januar og den 1. marts.

starter op igen efter jul, nemlig fredag 
den 20.1. kl. 10 – 10.45 og kører i alt 8 gange 
frem til 17.3.23 med pause i vinterferien 
uge 7. 
Der er plads til 12 babyer med deres far 
eller mor efter ‘først-til-mølle-princippet’.
Pris: 100,- kr. for i alt 8 gange. 
Se mere på hjemmesiden.

Der er igen debat i Kirkeladen onsdag 
den 25. januar og den 22. februar 
kl. 16.30 - 17.30.
Emnerne er aktuelle dilemmaer og 
spørgsmål.

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke Se www.skaarupkirke.dkSe www.skaarupkirke.dk

  Julehjælp

  Lejlighedskoret 

  Morgen Syng Sammen

  AKs Forsamlingshus

  Musik og Stilhed

  Babysalmesang

  Lys i kirken



Fragmenter af en dagbog

Jeg holder af langsomme tekster, lang-
som musik uden puls; langsomme 
gudstjenester, der bliver færdig til tiden; 
langsom gang mod en bus man aldrig 
når; langsom til tiden. 

Savner litteraturens kropslighed; dens 
nærvær af små forkælelser, man ikke 
tænker over; savner skriften som kom-
mer tilbage fra enhver rejse; savner 
muligheden for at lade sprog og krop 
forsvinde i en passage af mørke; savner 
lysets stemme, der slikker himlen en 
novemberaften; savner blommer, der 
hænger utålmodigt tungt på grene 
uden varsel; savner en rose rød i en grøn 
have af jord og græs; savner muligheden 
for nødder, som venter på sit eget udbrud.

Alderen er intet problem, men sproget 
er. Det første tager ungdommen fra 
mig, det sidste alderdommen. Kroppen 
forgår, sproget består.

Jeg så en kvinde i dag tæt på. Hun 
mindede mig om en bekendt: An-
sigtet, hænderne, måden at gå på. Lidt 
koket og genert og alligevel bestemt 
og betagende. Hun havde kjole på, en 
let læbestift omkransede et smil, der 
ikke fortrød, at hun var i verden. Jeg så, 
at hun håndterede en lille pakke kiks 
i Brugsen bag mig og holdt den ud i 
strakt arm. Håndens kærtegn og smilet 
gik i et, og jeg tabte mig selv på gul-
vet et kort øjeblik. Hende vil jeg aldrig 
glemme; smilet, neglelak af den diskrete 
type, lidt kindrødt var der også og farvet 
hår til husbehov. Hende kunne jeg godt 

lide. Forelskelsen vil ingen ende tage i 
disse dage.

Jeg har aldrig forstået, hvordan ens liv kan 
ændre sig over en nat: Luther med torden-
vejret; Grundtvig med Clausen; Løgstrup 
med forspildte doktorafhandlinger; Thor-
gaard med Kafka; Sløk med sin far og Kjeld 
Holm med Sløk og Holm og sin næste – 
the never ending story.
Makrel i tomat fra Sæby blandet med gul-
døl giver en ubehagelig nåde. Tænk sig, at 
nogen bager over dig, og lader dig være i 
fred. Der blæser en frisk vind fra mit ånd-
edræt, som sætter spor i sproget og mind-
er om Måde Losseplads. Der er noget frisk 
over dårlig ånde; her mødes mennesker 
og viser ansigt, vender livretter på hovedet 
og tilpasser sig omgivelserne. Dårlig ånde 
er en slags socialisation; her kommer man 
hinanden ved at undgå hinanden.

Woke findes ikke i krig og Tour de France.

Jeg holder meget af ro og rigtige øjeb-
likke. Specielt når man ikke forventer for 
meget, og får det givet, man ikke kunne 
give sig selv: Når en måge rammer van-
det med et fokuseret dyk og ændrer en 
fisk til aldrig at være sig selv. Så er man 
lykkelig. Det glemmer jeg aldrig.

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



DECEMBER

Søndag d. 18. dec. 4. søndag i Advent kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d. 24. dec. Juleaften kl. 14.00
kl. 15.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 25. dec. 1. Juledag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Mandag d. 26. dec. 2. Juledag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d. 31. dec. Nytårsaften kl. 15.00 Anders Kjærsig

JANUAR

Fredag d.   6. jan. Morgen Syng Sammen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   8. jan. 1. søndag efter Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   15. jan. 2. søndag efter Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   18. jan. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Fredag d.   20. jan. Babysalmesang opstart kl.  10.00 Randi Christoffersen

Søndag d.   22. jan. 3. søndag efter Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   25. jan. AK’s Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d.   29. jan. Sidste søndag i Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

FEBRUAR

Fredag d.   3. feb. Morgen Syng Sammen kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   5. feb. Søndag Septuagesima kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  12. feb. Søndag Septuagesima kl.   9.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Søndag d.   19. feb. Fastelavnssøndag kl.  10.00 Rebecca Aagaard-
Poulsen

Onsdag d.  22. feb. AK’s Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d.  26. feb. 1. søndag i Fasten kl.  10.00 Anders Kjærsig

MARTS

Onsdag d.   1. mar. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Fredag d.   3. mar. Morgen Syng Sammen kl.    9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.   5. mar. 2. søndag i Fasten kl.   10.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
december 2022 - februar 2023 december 2022 - februar 2023                                                  
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Stjernehimlen lige nu  
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24, Åbyskov

Tre planeter og en hypergigantisk stjerne		
De mørke nætter er gode for i hvert fald én ting: Stjernekikkeriet. Det er nu, mens det endnu ikke er 
hundekoldt om aftenen/natten, at man skal give sig selv og ens nærmeste den oplevelse, det er at studerer 
den enorme nattehimmel.  

Lige i disse uger er hele to af de største planeter og 
den næstmindste planet synlig på nattehimlen på 
én gang. Det drejer sig om de to gasplaneter Jupiter 
og Saturn og den lille jordlignende Mars. De er alle 
klart synlige for det blotte øje på den tidlige 
nattehimmel. Den 23. december skal du ud inden 
klokken 20, hvis du skal få Saturn at se på den 
sydvestlige himmel, inden den forsvinder under 
horisonten. Mars er lige nu - få uger efter at den har 
været i opposition til jorden - tæt på os, og derfor 
ses den så stor og tydelig med sit rødlige skær højt 

på den sydøstlige nattehimmel. Store Jupiter finder du lige midt imellem de to andre i stjernebilledet 
vandmanden. Den kan ses det meste af natten, inden den også forsvinder under horisonten. 
 
Den hypergigantiske Stjerne Rho Cassiopeia 
I det velkendte stjernebillede Cassiopeia ligger Mælkevejens lyseste og største stjerne, den hedder Rho Cas. 
Se vedlagte skitse. Den kan med lidt god vilje ses med det blotte øje, men en god håndkikkert er bedst. 
Afstanden til Rho Cas. er ufattelige 3400 lysår og dens radius er lige så ufattelige 313.500.000 km! 
Astronomer kalder den derfor ikke en gigant, heller ikke en supergigant men en hypergigantisk stjerne. På 

grund af afstanden ses den ikke tydeligt, men lå den i samme afstand til 
os som vores sol, ville den lyse 300.000 gange mere en solen. Godt den 
ligger langt væk! Astronomer har tidligere observeret at stjernen har 
afskudt enorme mængder materiale til rummet. Senest i år2000 
mistede stjernen masse til rummet svarende til 10.000 gange jordens 
masse, hvilket medførte at det afskudte materiale dæmpede for 
stjernens lys, så det kunne måles på jorden. Forskere forventer at den 
vil gøre det samme igen når som helst. Så hold øje med den, hvis den 
pludselig ikke kan ses mere, er det fordi den smider materiale af sig i 
store mængder. 

Snart ikke flere russere med på den Internationale rumstation ISS 
Den 21. september ankom den amerikanske astronaut Frank Rubio til den internationale rumstation om 
bord på en russisk Soyuz rumraket. Den 6. oktober ankom russiske cosmonaut Anna Kikina til rumstationen 
om bord på den amerikanske SpaceX Dragon rumraket (Model Elon Musk!). Det kunne se ud som et fortsat  
smukt samarbejde om udforskningen af rummet på trods af stridighederne her på jorden. Men nej sådan er 
det desværre ikke. En nylig udnævnt russisk rumdirektør har meddelt NASA, den amerikanske 
rumorganisation, at samarbejdet ikke vil fortsætter efter 2024. For derefter vil Rusland have sin egen 
rumstation! Ruslands gamle rumstation MIR (det betyder fred!) styrtede planmæssigt i Stillehavet i 2001. 

Det forekommer lettere vanvittigt - og utroværdigt - at russerne vil starte på ny. Sørgeligt at ufreden på 
jorden nu også har bredt sig til rummet… 
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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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

Vandværk:  Østergade 31 A
Kontor:  Østergade 31
Kontor og telefontid: Torsdag 15.30 - 16.30
Kontor telefon:  62 23 22 04

Telefon vedr. daglig drift - 20 87 62 70 
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

 

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

Fyns Havedam ApS • Knarreborg Møllevej 8 • 5883 Oure
www.fynshavedam.dk  • info@fynshavedam.dk

Dean 51 32 98 32  
dean@landevejens.dk
www.landevejens.dk
Landevejen 89  .  5882 Vejstrup

Kristian Kølln
Tlf: 40 71 13 44

Have • Park • Skov • Natur

• Hjælp til pasning af haver og grønne områder
• Løsning af enkelt opgaver eller pasningsaftal e
• Jeg kigger gerne forbi og giver et uforpligtende 
   tilbud på hvordan jeg kan hjælpe 
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Skribent Mariann Henriksen/ fotograf Henning 
Philbert og Mariann Henriksen 
 

 Fra ferniseringen lørdag d. 
29. oktober 
 
Kunstgruppen Skårup holdt en hyggelig 
fernisering i Skårup Kultur og Idrætscenter 
lørdag d. 29. oktober. Vi var glade for de folk, 
der gav sig tid, til at kigge forbi på trods af, at 
der var stor folkefest i hallen om aftenen og 
man måske skulle deltage der. 
Et udsnit af billederne i baggrunden med 
David Moodies mobile i hjørner bag 
gæsterne.  
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Vibe Eriksen udstiller nogle flotte plancher 
med en særlig form for dekorationsteknik 
som Vibe har en uddannelse i. Der er flotte 
plancher med vand og natur men også med 
mere nærværende motiver.  
 

 
 
Hennings Philberts flotte abestrakte billeder 
er altid en fornøjelse at iagttage, de hurtige 
penselstrøg og de festlige farver gør en glad 
helt ind i marven.  
 

 
 
 
Verner Funder udstiller billeder med 
inspiration fra Frankrig og hjemme fra haven, 
samt et billede af hans smukke hustru. Det er 
varme malerier med kærlige penselstrøg 
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Olaf Sønbergs skønne akvarel billeder er fra 
henholdsvis Kreta og  Monets have, 
hans billeder er altid en oplevelse at studere. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Getter Hunstrup udstiller sine naturtro katte. 
De er så levende i deres udtryk, Getter vil 
senere i måneden skifte nogle ud med nisser 
og andet jule keramik.  
 
 
 
 
Ulla Dencher maler lag på lag hvor noget 
slettes igen og frem kommer nogle meget 
flotte motiver man kan fordybe sig længe i. 
Ulla henter mange af sine motiver på 
Færøerne, hvor hun har været en del gange.  



44

 
 

 
 
 
Jytte Philipsens billeder i de varme orange og 
blå farver, vil pryde enhver væg derhjemme.  
 
 
 
 
 
David Moodies mobiler er altid interessante 
at betragte, de langsomme beroligende 

bevægelser, den smukke udformning kan 
man længe dvæle over.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Mariann har gengivet de japanske 
kirsebærtræer, der vokser i gaderne i Skårup, 
isen der smelter på Grønland og en pelikan 
der tager sig et velfortjent bad.  
 
 
 
Udstillingen varer til 31. april 2023. 
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Til Folk og Fæ 

 

Emne:  Svendborg Senioridræt fortsætter sæsonen i januar 2023.  
Indsender: Svendborg Senioridræt, frivillig Marianne Kildebjerg 

 

Første halvdel af sæsonen går på hæld midt december 2022. Der er god 
tilslutning til let motion, frisk motion, volleyball og yoga lokalt i Skårup 
området.  

Samme tilbud startes op for anden halvdel af sæson 2022/2023 umiddelbart 
efter nytår. For at sikre sig en plads, anbefales det at tilmelde sig hurtigt. Følg 
med på www.svsi.dk 

Supplerende kan overvejes at vælge andre af Svendborg Senioridræts tilbud, 
som foregår i lokaler i SG-huset og Svendborg Svømmeland. 

Kom derfor godt ind i det nye år ved at benytte et eller flere af Svendborg 
Senioridræts motionstilbud til + 60-årige. Det er tillige sjovt at være med. 

Let motion har tradition for en ”3. halvleg” med mulighed for hygge, snak og 
en forfriskning i cafeteriet. Andre hold har skabt egne traditioner.  

Glædelig jul og Godt nytår. 

På gensyn i 2023.  
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Svendborg
Senior Idræt i

Skårup
Alle 60+ kan dyrke motion i
idrætsforeningen SVSI - Svendborg
Senior Idræt.

Alle 60+ kan få udbytte af at dyrke
motion på et niveau, der passer den
enkelte.

Alle 60+ kan få glæde af at deltage i det
sociale samvær, som vægtes.

Med forskellige instanser er SVSI aktive
i den landsdækkende vision Bevæg Dig
For Livet.

Svendborg Senior Idræt har ca. 1000
medlemmer og tilbyder mange forskellige
aktiviteter - heraf en del i Skårup, hvor
aktiviteterne i lokalområdet foregår i Skårup
Kultur og Idrætscenter.

I Skårup tilbydes følgende
aktiviteter:

Frisk Motion Motion med
grundlæggende træning i form af
styrke, kondition og balance ved
brug af redskaber. Der motioneres
hver torsdag kl. 09.30 - 11.00.

Den første gang er torsdag d. 8.
september 2022.

Efter træningen er der ”3. halvleg”
med mulighed for hygge, snak og
en forfriskning i cafeteriet.

Let Motion er træning på eller ved
én stol varighed af én time,
efterfulgt af social samvær i
cafeteriet. Træningen foregår hver
torsdag kl. 11.15 - 12.45. Den første
gang er torsdag d. 18. august 2022.

Vi tilbyder bordtennis igen i ny
sæson. BEMÆRK: er flyttet til  og
SG-hallen. Der kan vælges mellem
mandage og/ eller tirsdage - kl.
10.30-12.00. Et samarbejde med
Skårup Idrætsforening.
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Bordtennis er et spil, der tilpasses
i intensitet og tempo, så alle kan
være med. Starter mandag d.
15.08.2022. Og tirsdag
d.16.08.2022..

Volleyball er en holdsport, hvor alle
er velkomne, både nybegyndere og
øvede. Der spilles hver tirsdag kl.
14.45 - 16.00. Den første gang er
tirsdag d. 23. august 2022. Skårup
Idrætsforening i samarbejdet.

Yoga er en træningsform, som
arbejder med længere tids stræk
samt aktivt og bevidst
muskelarbejde.
Yoga finder sted på 1. sal i Skårup
Idrætscenter, hver tirsdag kl.
11.00-12.45. Den første gang er
tirsdag den 16. august 2022.

Træningen foregår i samarbejde
med yogainstruktør, Karen
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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
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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!
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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

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Tag os med på råd 
hvis du overvejer 
og sælge din bolig.

Ring til os på tlf. 6220 2000 
og aftal tid til en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering 
af din bolig.

2 felt
Pris: 3531,- 

pr. år
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E.V. GREEN ApS - Roald Lind Nielsen - Landevejen 54 - 5882 Vejstrup 
Tlf. 0045 - 42 6789 53 - www.evgreen.dk - Cvr: 27515398

REP/SERVICE OG SALG

• El-Scooter

• El-Kørestole

• El-Cykler

• Hjælpemidler

Valdemarsgade 50, Svendborg    Tlf. 6221 9909    dlbg.dk
Den lokale bedemand® 

Morten Bytoft 
Indehaver 

Helle Lynge

Det er dine 
og afdødes ønsker, 
der er det vigtigste 
for os

SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

HAVEMASKINER
Alt i service og reparation af
havemaskiner og trailere.
NYT NYT NYT
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afhentning og 

 

levering på Sydfyn!
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Håndboldstævne i Skårup
 

Søndag den 20. november havde Skårup IF’s håndboldafdeling inviteret til 
børnestævne i Skåruphallen.  Der var gæstende hold fra hele Fyn, og der blev spillet 
kampe i både U8, U9 og U11 rækkerne.  Da det ikke var muligt at finde gæstehold i 
U6/U7 rækken, blev der lavet en helt speciel hyggetræning for vores mindste, hvor 
de bla. kæmpede mod deres forældre i forskellige dicipliner.  

Dagen bød på en masse gode oplevelser for alle deltagende hold, og afslutningsvis 
var der medaljer til alle deltagere.

Tak til alle de frivillige, som gjorde denne dag mulig!

(U6 og U7 i aktion)

(U8 og U9 i aktion)! ! ! !   !     (U11 piger i aktion)
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(To af U11 pigerne havde bagt flotte kager til fordel for klubben)

Om Skårup håndbold
Håndbold i Skårup er for alle.  Vi er en lille klub, hvor godt sammenhold og det 
sociale vægtes højt.  

Har du, eller en du kender, lyst til at prøve håndbold, er du velkommen til at møde op 
til træning på et af vores hold

Træningstider i Skåruphallen:
U6 & U7 mix:"" Tirsdage 16:15 - 17:00
U8 & U9 mix:"" Tirsdage 17:00 - 18:00
U11 piger:" " Tirsdage 18:00 - 19:15 og Torsdage 16:00 - 17:30
U11 drenge:" " Tirsdage 18:00 - 19:15 og Torsdage 16:00 - 17:30
Dame senior:"" Tirsdage 19:15 - 21:00

Se mere information på www.skaarup-if.dk/haandbold

Lille klub - Stort sammenhold
Vi ses i hallen
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December  
2022

Den store opbakning om de sidste tre arrangementer virker lovende. Det er det der skal til, for at 
holde huset kørende. Huset er ikke en forretning, men et gode for lokalbefolkningen, og det er det 
vi kæmper for. Vi gør det også fordi det er sjovt at være sammen. Kom og vær med! 

Siden sidst
Sussi og Leo Trio er ægte entertainere.

7. Oktober 2022
Så kort kan det siges. 

Os få, der ikke allerede kendte denne trio, 
fik en kraftig S&L vaccination, da trioen 
fyldte Åbyskov Forsamlingshus med 
fængende musik og en fantastisk stemning. 
Det kan de virkeligt godt.
Senere på aftenen sagde flere – at hvis Sussi 
og Leo Trio kommer til forsamlingshuset 
igen – så kommer de også. Derfor, hold øje 
med husets kalender - vi regner med Trio’en 
i 2023.
Se flere billeder og en kort video på 
hjemmesiden.

Halloween 2022 – igen en success
30. Oktober 2022

Det var igen en dejlig oplevelse. Det er nok 
den bedst forberedte Halloween vi har haft 
– og med en super deltagelse. Heldigvis var 
der også en del deltagere der kom udefra – 

som ikke bor i Åbyskov. Det var med til at 
skabe en god stemning.
Specielt lagde vi mærke til at alle havde 
gjort meget ud af udklædningerne – det 
gav godt humør hos alle.
Overraskelsen var da Elin Boss 

åbenbarede sig som den perfekte heks. 
Som altid var Elin suveræn i at fange 
børnenes opmærksomhed og levere en 
gribende fortælling. Stemningen var tæt 
og næsten til at føle på. 
Støttegruppen havde igen tryllet i køkkenet 
– og udover hotdogs ‘med det hele’ var der 
en udsøgt Spaghetti Bolognese.
Se flere billeder på hjemmesiden

Andebanko
7. November 2022

Kan man få gode ænder for tiden? 
Det var ihvertfald en udfordring under 
forberedelserne til denne aften - men det 
lykkedes.
Kan man servere flæskesteg med gode 
lokale kartofler, brun sovs og rødkål til kun 
60 kr? Det gjorde vi - og det var egentlig 
for billigt - men økonomien ser alligevel 
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Kommende arrangementer

nogenlunde ud, da der var over 100 gæster.
Se mere på hjemmesiden under Nyheder.

Husets jubilæum
18. November 2022

Der var hyggesnak, delikate små lækkerier 
og lidt at drikke til de ca 50 personer fra 
lokalområdet og Svendborg der kom til 
eftermiddagens reception. 

Formanden Jan Hansen takkede Svendborg 
kommune for den gode økonomiske hjælp i 
den forløbne tid.

Borgmester Bo Hansen ønskede Huset 
tillykke og bekræftede at det er vigtigt for 
Svendborg kommune at støtte de lokale 
forsamlingshuse. Det sikrer at der rundt om 
i kommunen er muligheder for at mødes, og 
ikke mindst understøttes hermed den store 
frivillige indsats, der ydes lokalt.
Et godt eksempel herpå Jan Madsen, kendt 
af alle i Åbyskov, blandt andet for hans 
store hjælpsomhed. Igennem rigtig mange 
år har han stillet op når der kaldes, været 
bestyrelsesmedlem, hjulpet omkring huset 

Juletræsfest
Torsdag 22. December kl 18-20.00

Vi holder fast ved den traditionelle julefest 
for børn/forældre/bedsteforældre og alle 
andre der holder af julen.  Vi holder julen 
i bedste ”Nissebandestil” med at spise 
risengrød med smørklat, kanelsukker og 
saftevand til alle.
Efter risengrøden skal der naturligvis 
danses omkring det pyntede juletræ, hvor 
nissemor er med, og Åge spiller til sangene.  
Nissemor hjælper os med nogle sanglege 
og hun vil også læse en julehistorie. Julemanden kommer naturligvis også i 

løbet af aftenen.  Vi er sikre på, at han har 

og leveret de lækreste kartofler. 

Derfor blev Jan ved denne lejlighed udnævnt 
til æresmedlem i forsamlingshuset. 

Husets bestyrelse kunne med glæde 
modtage donationer og andre gode gaver, 
både under receptionen og i løbet af 
festaftenen. Det er en stor hjælp til at holde 
huset kørende.

50 gæster havde derefter et brag af en fest 
med ”Wienerschnitzel med det hele”. 

Derefter beviste Gate 64, nærmest vores 
husorkester, at de kan trække mange på 
dansegulvet en hel aften. 
Se mere på hjemmesiden under Nyheder
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	 Billetter:	 aabyskov.nemtilmeld.dk	
	 Hjemmeside:	 aabyskov-forsamlingshus.dk
	 Kontakt:	 hej@aabyskov-forsamlingshus.dk

godteposer med til alle børnene.
Der vil være kaffe/te til de voksne og 
saftevand/juice med æbleskiver til alle. I 
løbet af aftenen sælges amerikansk lotteri, 
hvor der er mange forskellige gevinster/
gaver til børnene.

Samme pris for voksen/barn: kr 60,-

Køb billetter nu, senest 21.12.2022

Fredagsbarer
Fredag 6 Januar kl 16

Vi fortsætter med at invitere til fredagsbarer 
ca. hver første fredag i måneden, nogle hvor 
vi også kan spise sammen.
På den første fredag i det nye år vil vi glæde 
os til at sige godt nytår til alle i Åbyskov 
området, og andre der har lyst til at deltage.
Vi tænker, at vi skal skåle i bobler og kan 
smage et stykke kransekage. Måske kan 
den være hjemmelavet.

Ingen entré

Vi ses.

Quinde-brunch
Søndag 29 Januar kl 10-13

Nyt i Forsamlingshuset
En gruppe yngre quinder i lokalområdet har 
taget et nyt initiativ.

Vi inviterer derfor til Quinde-brunch søndag 
d. 29. januar kl. 10-13.
Kom og nyd en søndag formiddag uden 
børn, i selskab med andre skønne quinder 
fra Åbyskov og omegn.
Der serveres en lækker brunch med kaffe, 
the, juice og et glas bobler.

I vil selv i et vist omfang være med til at 
tilberede nogle af lækkerierne, så der kan 
være god mulighed for at komme til at tale 
med nogen, I måske ikke kender.
Walk and  Talk er rigtig godt for mange ting.

Pris: kr 100.-

Køb billetter nu, senest 25.1.2023

Fastelavn med tøndeslagning
Søndag 19 Februar kl 11-13

Det bliver en festlig formiddag for både børn 
og voksne – så skal vi da alle klædes ud! 
Kun fantasien sætter grænser!

Ved tøndeslagningen deles børnene i 2 
aldersgrupper, så der både bliver kattekonge 
og kattedronning for små og store.
Støttegruppen disker op med fastelavnsboller 
og hotdogs, saftvand og kaffe/te.

Samme pris for voksen/barn: kr 70,-

Køb billetter nu, senest 15.2.2023

Redaktionen består af Bjarne Lundsgaard og Lizetta Johansen
Fotos: Preben Gammelmark
Design og layout: Preben Gammelmark

Den hurtige kalender
Torsdag 22-dec.-2022 kl 18-20.00 Juletræsfest
Fredag 6-jan.-2023 kl 16-18 Fredagsbar
Søndag 29-jan.-2023 kl 10-13 Quindebrunch
Fredag 3-feb.-2023 kl 16-18 Fredagsbar
Søndag 19-feb.-2023 kl 11-13 Fastelavn for børn
Fredag 3-mar.-2023 kl 16-18 Fredagsbar
Lørdag 4-mar.-2023 kl 14 Dilettant generalprøve
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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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

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	  
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Find os på Facebook

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
søndag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

Tlf.    62 28 12 75
Mob. 40 36 80 87

www.oureauto.dk

En hjælpende hånd til 
en hverdag uden smerter 
og spændinger i muskler 

og led.

Find dem på apoteket, i Matas eller i Det grønne hjørne. 
Vejledende priser: Active Gel: 99 kr. Thermo Hot Gel: 117 kr.

Hurtig & 
effektiv 
lindring

Indeholder 
naturligt lindrende 
ingredienser som 
vintergrøn olie

Absorberes 
øjeblikkeligt i 

huden

Mod ømhed og 
spændinger i 

muskler og led

En hjælpende hånd til 
en hverdag uden smerter 
og spændinger i muskler 

og led.

Find dem på apoteket, i Matas eller i Det grønne hjørne. 
Vejledende priser: Active Gel: 99 kr. Thermo Hot Gel: 117 kr.

Hurtig & 
effektiv 
lindring

Indeholder 
naturligt lindrende 
ingredienser som 
vintergrøn olie

Absorberes 
øjeblikkeligt i 

huden

Mod ømhed og 
spændinger i 

muskler og led
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Se hjemmesiden www.vejstrupforsamlingshus.dk for en liste over alle planlagte aktiviteter i 2023 

 

(Tekst og fotos: Dorthe Fischer) 

De mange biler ved Vejstrup Forsamlingshus, en helt almindelig eftermiddag, hvem er det mon? 

Spændende aktiviteter og fællesskab står Sydfyns Seniorklub for. Og det var dem, der holdt møde 

i huset, 120 mennesker var myldret ind til månedens arrangement og samvær. Flemming Krøll stod på 

programmet for oktober måneds møde, med Taube og John Mogensen sange, krydret med revyviser, 

monologer og muntre anekdoter. Novembers møde byder på foredrag med ”Familie på farten”, et 

ægtepar der tog 180 dage og 44.ooo km på de nordamerikanske veje med deres land cruiser som 

pensionistbolig. Connie Jorsal fortæller mig, at der altid er engageret en foredragsholder eller et 

musisk indslag til deres møder. 1-2 gange om året arrangeres der busture, af 1-2 dages varighed. I 

foråret gik turen til Gavnø Slot for at se de mange tulipaner, og næste år er der planlagt en tur til 

Agersø, også disse ture har stor tilslutning. 

Seniorklubbens medlemmer, en flok på ca 200 mennesker, kommer fra nærområdet, men også fra 

Langeland, Kværndrup, Vester Skerninge osv. Fællesskabet og hjælpsomheden har betydning for 

medlemmerne, ligesom de spændende foredrag og andre arrangementer har. Nye medlemmer er ofte 

naboer og venner, som bliver interesserede, når de hører om oplevelserne i klubben. Mange møder op 

i god tid for også at nå en snak med hinanden, inden selve mødet starter, og jeg oplevede stemningen 

i salen som god og forventningsfuld. 

 

       
 

Connie Jorsal, som er formand for bestyrelsen, fortæller, at Seniorklubben er for folk i den 3. alder, ca 

65 år og derover, uanset tidligere beskæftigelse. Ganske vist startede den i 1996 som en klub for 

seniorlandboere, men blev til en klub for alle seniorer. Connie har for nylig deltaget i landsforeningens 

møde for seniorklubber, og det blev tydeligt for hende, at mange klubber nu har svært ved at få 

medlemmerne med igen efter disse år med corona. Forbavselsen var derfor stor over det gode 

fremmøde på Sydfyn. 



54

 
Lokale aktører skal så vidt muligt benyttes, synes Bestyrelsen for Seniorlubben, f eks til kager på 

bordet og transport på ture. Da der er så stor deltagelse ved møderne, besluttede man sig i 2012 at 

booke sig ind i Vejstrup Forsamlingshus, hvor der er plads i salen og evt. det tilstødende lokale, og 

tilmed en god tilgængelighed, også for de busfarende. Økonomisk støttes klubben af tilskud fra 

Svendborg Kommune og af udlodningsmidler.  

 

       
 

Ifølge Connie Jorsal er der stadig plads til nye medlemmer. Interesserede kan kontakte Connie på tlf 

7178 7392 eller henvende sig til et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

(Bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus) 

Vejstrup Forsamlingshus indkalder til ordinær generalforsamling mandag den 27. februar 

2023 kl. 19.00. Dagsorden ifølge vedtægterne. Eventuelle andre punkter til 

dagsordenen/forslag sendes til formand Henrik Kramer senest søndag den 20. februar på mail 

henrik.kramer@hotmail.com 

Forud for generalforsamlingen kan man nyde lidt mad – spisning starter kl. 18.15.  

Hold øje med informationer og tilmelding tættere på generalforsamlingen. 

 

 

(Bestyrelsen for Vejstrup Forsamlingshus) 

 

Traditionen tro mødes vi nytårsdag kl. 15.00 i Vejstrup Forsamlingshus og ønsker hinanden godt nytår 

med et glas champagne og et stykke kage.  

Alle er velkomne. 

 

Vi ses søndag den 1. januar 2023 i Vejstrup Forsamlingshus
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(Tekst: Dorthe Fischer – fotos: Henrik Hansen og Elisabeth Antonsen) 

 

 

En hyldest til Benny Andersen og Poul Dissing, med udgangspunkt i ”Hymner og ukrudt” og ”Svantes 

viser”. Dette univers af finurlige tekster og dejlig musik, piano, kontrabas og trommer, udspillede sig 

med Rasmus Dissing, søn af Poul, som forsanger i bandet, der kalder sig ”Hymner og ukrudt”. Jazzet 

tilsat lidt blues, rock og tango, som understøtter teksten, kun en kort introduktion, teksterne taler for 

sig selv.  

Det er en fornøjelse at være til koncert, når det er tydeligt, at musikerne nyder at være til stede i 

musikken, i samspillet og med tilhørerne. Og den intensitet var lige, hvad vi oplevede denne aften. 

         

Vejstrup Forsamlingshus var fyldt, folk kom igen fra nær og fjern, og de fint pyntede borde og den 

lækre lasagne gjorde også sit til den gode stemning. Tak til hele holdet bag arrangementet, det var 

yderst vellykket. 
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(Tekst: Dorthe Fischer og Elisabeth Antonsen – fotos: Elisabeth Antonsen) 

 

Det var overskriften på en aften i revyernes tegn – arrangeret af Vejstrup Valgmenighed og Vejstrup 

Forsamlingshus i samarbejde. 

Deltagerne i arrangementet kom fra hele Gudmekongens Land – og endda Thurø. Og så var der jo 

også Amanda med sin kæreste og den medicinske student, som stjal hende fra ham. Manden på risten 

og Maggeduddi med sin trofaste bror dukkede også op, og den stakkels pige i regnen på Sulitudevej, 

der blev så grueligt brændt af. Eller måske var det bare Vejstrups Linje 4? 

André Isager spillede for på klaveret og ledte sangen gennem et bredt udvalg af de kendte revyviser 

og sange, som alle vi, der er vokset op med Giro 413 og ”Lystige Viser”, kan huske. 

Undervejs fortalte André lidt om tekstforfattere, komponister og skuespillere. Vi hørte selvfølgelig også 

om de mange revyviser, der bringer samtid og politik i spil – mere eller mindre gedulgt – og som 

stadig er vedkommende. 

Der var endog en quiz, hvor André spillede en række melodier, og hvor man skulle gætte, hvor mange 

af dem der ikke var komponeret af Kaj Normann Andersen.  

Jonna og Lene havde bagt de lækreste kager. 

Total hygge i Vejstrup Forsamlingshus! 

 

      

 



57

 

(Tekst: Karina Tørnqvist – fotos: Karina Tørnqvist og Henrik Hansen) 

 

På en dejlig søndag var der ca. 100 deltagere, 400 stk. æbleskiver, 9 liter gløgg og 70 stk. klejner i 

Vejstrup Forsamlingshus.  

 

       
 

   
 

Julemanden uddelte godteposer til børnene, Der blev sunget et par sange fra Højskolesangbogen med 

klaverakkompagnement, og vi kunne vinde masser af sponsorgevinster.  
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Det gi’r julestemning – og det gi’r en klar besked om, at byens borgere og alle sponsorer VIL 

VEJSTRUP. 

Tusind tak til alle, der støttede op med gevinster, tak til arbejdsgruppen, julemanden og jer, der 

bakkede op om arrangementet. 

 

 
                                

               

(Tekst: Elisabeth Antonsen) 

 

Igen i år samarbejder Vejstrup Forsamlingshus og Vejstrup Valgmenighed om at festligholde Fastelavn. 

Programmet vil være at finde på Facebook og hjemmesider, når vi nærmer os. 

Sæt x – også i dit barns kalender – ved den 19. februar 2023.

(Tekst og foto: Elisabeth Antonsen) 

 

Vejstrup Forsamlingshus afsluttede året med Vejstrup spiser sammen og et tærtebord med lækkerier 

til både sunde og søde tænder. 

Hvis du ikke var med i fællesspisningen, så får du chancen igen i 2023. Sæt allerede nu x i kalenderen 

ved den 25. januar, 7. marts, 20. april og 8. juni og hold øje med informationer om menu og tilmelding 

på hjemmesiden, Facebook og omdelte flyers. Det bliver spændende, hvad der skal på tallerkener i det 

nye år! 
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(Tekst: Elisabeth Antonsen – fotos: Aarhus Universitet) 

Tak for sæson 2022 til alle, der har besøgt Vejstrup Forsamlingshus, når der var livestreamede 

foredrag. Stadig flere finder vej til forsamlingshuset på disse aftener, hvor stoffet kan være svært; 

men hvor foredragsholdernes formidling er i top, så også vi, der ikke er så naturvidenskabelige, får 

noget med os hjem. 

Næste sæson indeholder disse spændende titler – så skriv datoerne i kalenderen, hvis du er 

interesseret: 

28. februar:  Hvad Grønlands indlandsis lærer os 

7. marts:   Det er bare en virus 

21. marts:  Kaffe 

28. marts:  Stjernernes vilde liv 

18. april:  Fremtidens RNA-medicin 

25. april:  Myrer 

 

        

(Arrangørerne)

Torsdag den 2. marts følger vi i samarbejde med Vejstrup Valgmenighed op på koncerten i oktober 

med en aften om Benny Andersens forfatterskab. André Isager sidder som sædvanlig ved klaveret, når 

vi skal synge, og Anders Carlsson vil præsentere digterens værker. 

Mere information følger. 
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  Velkommen i Vejstrup Valgmenighed 

Gudstjenester 
December 

Søndag d. 4. december kl. 10.00 

Søndag d. 11. december  kl. 10.00 

Søndag d. 18. december kl.  10.00 

Lørdag d. 24. december kl. 15.00—juleaften 

Søndag d. 25. deember kl. 11.00 

Mandag d. 26. december kl. 11.00 

Lørdag d. 31. december kl. 16.00—Nytår 

Januar 

Søndag d. 8. januar kl. 10,00 

Søndag d. 15. januar kl. 10.00 

Søndag d. 22. januar kl. 10.00 

Søndag d. 29. januar kl. 10.00 

Februar 

Torsdag d. 2. februar kl.19.00—Kyndelmisse 

Søndag d. 5. februar kl. 10.00 

Søndag d. 12. februar kl. 10.00 

Søndag d. 19.  februar  kl. 11.00—Fastelavn 

Søndag d. 26. februar kl. 10.00 

Fastelavns søndag d. 19 februar gentager vi succe-
sen fra  sidste fastelavn. 

I samarbejde med Vejstrup Forsamlingshus starter 
vi i Valgmenighedskirken med familiegudstjene-
ste, fastelavnsfortælling for børn og barnlige sjæ-
le. Derefter går turen til Ådalens plejecenter,  hvor 
vi synger for beboerne og fortsætter til Vejstrup 
Forsamlingshus . 

I huset  spiser vi frokost, slår  katten af tønden, 
synger og  hygger. 

Nærmere program kan ses på  hjemmesiderne, 
når vi nærmer os Fastelavn. 

www. vejstrupforsamlingshus.dk 

Www.vejstrupvalgmenighed.dk 

 

 

Månedssang 

Vi synger i kirken den første onsdag i hver måned 
fra kl. 17—18. Skiftende sangvært og ved klaveret 
Andre` Isager. 

       Husk—alle er velkomne i Vejstrup Valgmenighed, Brudagervej 6, 5882 Vejstrup — www.vejstrupvalgmenighed.dk 
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Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

| GAME DESIGN | GASTRONOMI |  
| HESTE | PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI |

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK

Så meld dig/jer 
ind i foreningen 
og deltag i mange 
spændende  
arrangementer.

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

Mail: skaaruppensionistforening@gmail.com  •  Mobilepay: 427895
Formand: Ingelise Petersen 2425 2516

ER DU 60+?

Lundevej 7, 5700 Svendborg

Tlf. 62 800 820
www.kiropraktor-hyldal.dk
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1 felt
Pris: 1807,- 

pr. år
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4 sogne helt på toppen! 
Artikel & fotos; Jan Viuf Hansen sept. 2022 

Som inkarneret geografi-nørd har jeg spekuleret 
på hvilke punkter, der mon er de højeste i hvert 
af de 4 sogne. Her ses stederne på kort og fotos. 

Foto herover; Gitte Højlund Thomsen april 2022.        
Skårup Sogns højeste punkt er Bøgebjerg, 78 m, som 
ligger ca. 250 m. nord for Nyborgvej mod Svendborg. 

Brudager Sogns højeste punkt ligger ved Højagergård 
syd for Tøjsmose og er ligeledes 78 m over havets 
overflade. (foto øverst til venstre)                                                                        
Oure Sogns højeste punkt ligger syd for Tøjsmosevej 
og er 77 m høj. Det er desuden et trigonometrisk måle-
punkt på postament (granitsten). Disse måle-punkter 
blev brugt til nøjagtig kortlægning i Danmark. (foto t.v.) 
verst 

 
Vejstrup Sogns 
højeste punkt 
Tidselbjerg, 61 m 
ligger på 
Vejstrupgårds 
jorde 250 m syd 
for Brudagervej. 
(foto til venstre)                               

Brudager 

Vejstrup 

Oure 

Skårup 

Geodætisk Institut: 1312 II NØ i udsnit 

Geodætisk Institut: 
1312 II NØ i udsnit 

Geodætisk Institut: 
1312 II SØ i udsnit 
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    Nyt fra Damgårdsklubben 
Tekst: Anne Marie Rasmussen 

 

Når du sidder og læser i det sidste nye Folk og Fæ har vi afholdt vores 
julemarked på Damgården. 

Vi siger 1000 tak til alle vores sponsorer, som har givet meget flotte 
gevinster til vores Amerikanske lotteri og byens bedste tombola. 

Vi glæder os på de ældres vegne, over den store opbakning vi bliver 
mødt med, når vi kommer rundt og samler gevinster ind.  

I februar kommer vi igen rundt til alle husstande og lægger en brun 
kuvert i med ønsket om at i vil støtte Damgårdsklubben med 30 kr. for 
enlige og 60 kr pr. par. 

Damgårdsklubben ønsker alle sponsorer og dem 
der har hjulpet os i løbet af året, en rigtig 
glædelig jul samt et godt nytår. 

 

Husk at skrive i kalenderen, at 
Damgårdsklubben afholder generalforsamling 
torsdag den 27. januar 2023 kl. 19.00 på 
Damgården. Alle, der er medlem af 
Damgårdsklubben er velkomne. Vi serverer en 
øl eller en vand. 
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

              

 

Året 2022 er meget snart gået 
og et nyt år begynder. 

Nyt program for det første 
halvår af 2023 er under 
udarbejdelse og vil blive omdelt 
i midten af januar. 

Samtidig med det nye program 
vedlægges opkrævning på 
medlemskontingentet for 2023. 

Beløbet er det samme som 
tidligere år. Kr. 60,-pr.pers. 
Ægtepar kr.120,-. 

Der kan betales til følgende: 

MOBILPAY NR. 427895 eller 
SYDBANK reg. 7045-
0001304284- evt. kontant ved 
næste arrangement eller til 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen takker for den 
opbakning vi får til vores 
arrangementer. Det glæder os 
rigtigt meget. 

 

 

Praktiske oplysninger. Skårup Pensionistforening 

Hvor intet andet er anført finder arrangementerne sted i Pensionisternes 
Hus i Skårup, Skårup Stationsvej 10, 5881 Skårup 

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til 
mølleprincippet på tlf. 2425 2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: 
Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS.  

_____________________________________________________ 

Vores høstfest  den 5. okt. var en susses.  Ca. 70 gæster til suppe, 
kød og peberrodssovs mm.. og med underholdning af Arne Ploug, 
Gudme. Han fortalte historier på rigtig fynsk, så der var meget vi 
ikke kunne forstå, men han gjorde det super godt. Han under-
holdt også med musik og sang, og så var der fællessang. En rigtig 
dejlig aften.                   
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JULEAFSLUTNINGSHYGGE 

Fællessang og musik. 

 

 
 

Vi gør opmærksom på, at vi  i 
det nye år, desværre ser os 
nødsaget til, at hæve prisen lidt 
på vores kommende arrange-
menter. Dette på grund af pris-
stigninger af fødevarer samt el 
og varme.             

 
 

 

Første arrangement i 2023 
ONSDAG, den 25. januar kl. 18.00 HYGGEAFTEN MED 
SMØRREBRØD  

Med sang og musik af  Rasmus Grønborg og Erik 
Jacobsen. 

Kom og få en hyggelig aften.  PRIS KR. 100,00                      
Tilmeld jer allerede nu. Tilmelding senest den 18. januar. 

 

      

 

SKÅRUP PENSIONISTFORENING ØNSKER ALLE VORES 
MEDLEMMER EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT 
OG LYKKEBRINGEDE NYTÅR. På GENSYN I 2023. 

 
     

Sekretær B. Jeppesen 

 

                

              

 

 

 

                   

JULEAFSLUTNINGSHYGGE 

Fællessang og musik. 

 

 
 

Vi gør opmærksom på, at vi  i 
det nye år, desværre ser os 
nødsaget til, at hæve prisen lidt 
på vores kommende arrange-
menter. Dette på grund af pris-
stigninger af fødevarer samt el 
og varme.             

 
 

 

Første arrangement i 2023 
ONSDAG, den 25. januar kl. 18.00 HYGGEAFTEN MED 
SMØRREBRØD  

Med sang og musik af  Rasmus Grønborg og Erik 
Jacobsen. 

Kom og få en hyggelig aften.  PRIS KR. 100,00                      
Tilmeld jer allerede nu. Tilmelding senest den 18. januar. 

 

      

 

SKÅRUP PENSIONISTFORENING ØNSKER ALLE VORES 
MEDLEMMER EN RIGTIG GLÆDELIG JUL SAMT ET GODT 
OG LYKKEBRINGEDE NYTÅR. På GENSYN I 2023. 

 
     

Sekretær B. Jeppesen 

 

                

              

 

 

 

                   

  
Lørdag og søndag den 19. og 20. november 2022 

blev der igen afholdt julemarked i Skårup pensionisthus. 

Huset var pyntet med lys og guirlander, samt alle boder der 

tilbød mange fine sager. 

Vi havde to velbesøgte dage, hvor der blev handlet og hygget, spist æbleskiver og drukket gløgg. 

Tak til alle sponsorer for de fine præmier til vores tombola. 

                                        Pensionisthusets støtter 

 

  
Lørdag og søndag den 19. og 20. november 2022 

blev der igen afholdt julemarked i Skårup pensionisthus. 

Huset var pyntet med lys og guirlander, samt alle boder der 

tilbød mange fine sager. 

Vi havde to velbesøgte dage, hvor der blev handlet og hygget, spist æbleskiver og drukket gløgg. 

Tak til alle sponsorer for de fine præmier til vores tombola. 

                                        Pensionisthusets støtter 

 

  
Lørdag og søndag den 19. og 20. november 2022 

blev der igen afholdt julemarked i Skårup pensionisthus. 

Huset var pyntet med lys og guirlander, samt alle boder der 

tilbød mange fine sager. 

Vi havde to velbesøgte dage, hvor der blev handlet og hygget, spist æbleskiver og drukket gløgg. 

Tak til alle sponsorer for de fine præmier til vores tombola. 

                                        Pensionisthusets støtter 
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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 - ullemosefrugt@gmail.com
www.ullemosefrugt.dk

Gårdbutik åbent lørdag fra 10-15 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag

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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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 - ullemosefrugt@gmail.com
www.ullemosefrugt.dk

Gårdbutik åbent lørdag fra 10-15 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag

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

62281950
Telefontid samt ind- og
udlevering kun mellem
kl. 9-11 og kl. 17-18

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

1 felt
Pris: 1807,- 

pr. år
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Kære Folk & Fæ-læser.
                                                    Tekst og Foto: Henning Philbert

Ja, - - så er det igen tid til at se tilbage på det år, der nu snart 

rinder ud - - - - - - - -

Det er utroligt glædeligt at kunne skrive, at det igen har været et 

virkeligt godt år for vores lokalblad Folk & Fæ.

Der er rigtig mange mennesker at takke for den succes, bladet 

har oplevet gennem de sidste mange år.

Men en helt særlig tak er der til den faste stab, der år efter år 

arbejder frivilligt / ulønnet i redaktionen. 

Hjertelig tak til:

Bo Tune, Vibe Eriksen, Anja Bøttger Tunbo, Margit Løve Kølle 

og Jan Viuf Hansen + vores 4 gæsteskribenter Olaf Søndberg, 

Erik Appel, Anders Carlsson og Torben Hansen. 

En helt særlig tak er der også til dem,  jeg kalder for Folk & Fæ 

Vennerne. De indsender gode artikler om alle de spændende 

ting, der sker rundt omkring i deres foreninger, klubber o.s.v.

                                                                                                          

Og så naturligvis også en 

stor tak til den trofaste 

indsamlergruppen, der i år 

indsamlede et rekordstort 

beløb på 52.800,- kr.

Og selvfølgelig en stor tak til 

dig, der lagde penge i 

raslebøssen – eller betalte et 

beløb via MobilePay, da de 

kom rundt på ruterne.

En helt særlig tak er der 

også til alle vores trofaste 

sponsorer. Uden deres støtte 

var der jo intet Folk & Fæ.

Derfor: Støt vores sponsorer 

som gør det muligt at lave så 

flot et lokalblad.

Når du støtter vores 

sponsorer, støtter du også dit 

lokalsamfund.

Og så er det vist på

tide, at Folk & Fæ 

ønsker dig en 

glædelig jul samt et

rigtigt godt nytår.
De bedste hilsner fra   

     Henning Philbert



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING STØTTER

Spillegilder er flyttet til Søndage 
i Ulige Uger spillet starter kl. 18.30

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

Start 2. mandag i januar -
2. mandag i september

Nørkle:
Start 2. tirsdag i januar -
2. tirsdag i september

Ferie efter aftale

HER ER PLADS TILHER ER PLADS TIL
DIN ANNONCEDIN ANNONCE

Nye arrangementer 
Onsdag d. 25. januar 2023 kl. 18.00

Smørrebrødsaften med sang og musik 
af Rasmus Grønborg og Erik Jacobsen                                                                                                                                 

Skårup Pensionistforening.

Torsdag den 27. januar 2023 kl. 19.00 
Afholder Damgårdsklubben

generalforsamling på Damgården. 
Alle, der er medlem er velkomnen. 

Vi serverer en øl eller en vand.

Se inde i bladet & på
www.folkogfae.dk

Skårup Idrætsforening
Skårup Musikforsyning

Åbyskov Forsamlingshus
Vejstrup Valgmenighed

Vejstrup Forsamlingshus
Skårup Pensionistforening

Skårup Borgerforening


