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 Kære Folk & Fæ læser!
Folk & Fæ vil også i fremtiden opsøge foreninger,  
klubber og meget andet, hvor mennesker gør en frivillig,  
ulønnet indsats for lokalområdet.
Du har sikkert bemærket, at vi i de sidste mange numre  
har haft focus på Åbyskov Forsamlingshus. - Det har  
været spændende at møde de mange ildsjæle omkring det  
gamle fine forsamlingshus. Jeg vil derfor lige benytte  
lejligheden til at sige tak for al den imødekommenhed, vi  
fra Folk & Fæ har mødt, når vi ønskede et møde med de  
forskellige grupper.
Godt gået Åbyskov Forsamlingshus !
Men – men – men - - - -
Vi vil jo gerne videre rundt i ”Vores Distrikt”.
Er du med som frivillig i en forening, klub eller noget  
andet så kontakt mig for en aftale om en artikel i bladet.
I næste nummer besøger vi Vejstrup Forsamlingshus.
Det glæder vi os til.
Og så vil vi gerne byde velkommen til vores nye  
gæsteskribent Bjarne Bekker.
Bjarne lavede for mange år siden et lille lokalblad, der  
hed ”Folk i Skårup”. - Som tilflytter synes jeg, det var  
spændende at læse noget fra lokalområdet, og da Bjarne  
nogle år efter stoppede udgivelsen af dette blad, synes  
jeg, der manglede noget. - Det førte til, at jeg mange år  
senere foreslog, at lokale foreninger, institutioner m.m.  
skulle gå sammen og lave et lille lokalblad. - Jeg ”døbte”  
det Folk & Fæ, og det hedder det stadig.

Bjarne Bekker med hans nyeste bog, hvor han fortæller  
en masse finurlige historier. - - - Nogle af dem kan du  
læse på ”De sidste sider med Bjarne Bekker”.
Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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    Ny leder i børnehaven Bakkehuset.  
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 
 

 

Pædagogisk teamleder Winnie Brandt Hansen på sit kontor i Bakkehuset.

Til en orientering for læsere af ”Folk & Fæ”, der 
ikke har børn i alderen 3-6 år, kan det oplyses, at 
Bakkehuset er en børnehave for børn i alderen 3-
6 år. Børneinstitutionen ligger på Klingstrupvej 
5B i Skårup i et naturskønt område. Institutionen 
har nogle gode rammer både ude og inde. 
Børnehaven er normeret til 56 børn i alderen 3-6 
år.  

 

Winnie Brandt Hansen foran det flotte maleri, 
der gør opmærksom på, at vi er kommet til 
Bakkehuset. Billedets illustrator er Tea Jensen. 
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Her overtog pædagogisk teamleder Winnie 
Brandt Hansen stillingen som daglig leder af 
Bakkehuset den 1. januar 2018.                                                                                                           
På denne dag i marts, hvor sneen hurtigt smelter, 
er der aftalt et møde med Winnie Brandt Hansen, 
for at hun kan få mulighed for at fortælle lidt om 
sig selv, og hvad der ligger til grund for, at hun 
valgte at søge stillingen som pædagogisk 
teamleder i Bakkehuset.   

  

Børnene i Bakkehuset er aktive på legepladsen 
på denne kolde dag i marts.  

                                                                          
Winnie Brandt Hansen blev uddannet på 
Hindsholm Socialpædagogiske Seminarium i 
1999. Seminariet ligger i Fuglebjerg ved Næstved, 
der er den by, hvorfra Winnie kommer. Winnie 
fortæller, at hun lige siden 3 års alderen har dyrket 
gymnastik og stadig er engageret på flere planer 
med denne idrætsform. Hun blev en ivrig 
springgymnast og er 8 gange dansk mester i denne 
disciplin. Forskellige idrætsforeninger arrangerede 
i et fælles samarbejde -  i tiden før 
”Verdensholdet” eksisterede - rejser til ind- og 
udland for dygtige gymnaster, og Winnie har 
besøgt mange lande for der at deltage i stævner og 
opvisninger. Blandt andet deltog hun i 1989 i en 
rejse til De vestindiske Øer arrangeret af Erik 
Flensted-Jensen. På denne rejse mødte de 25 
gymnaster, der deltog i denne 3 ugers rejse, Victor 
Borge, og han inviterede alle deltagere til frokost 
på en udendørs restaurant. Det var en stor 
oplevelse. Winnie har arbejdet meget med 
instruktørarbejdet, så det var ikke unaturligt for 
hende at bruge 25 timer om ugen på at instruere i 
gymnastik og træne selv, samtidig med, at hun gik 
på gymnasiet.  

Efter matematisk studentereksamen fra Næstved 
Gymnasium var det naturligt for hende at søge ind 
på et 9 måneders ophold på Ollerup 
Gymnastikhøjskole, og her i 2018 glæder Winnie 
sig til at skulle mødes med de tidligere 
kammerater ved fejringen af holdets 25 års 
jubilæum. Efter opholdet i Ollerup tog Winnie et 
sabbatår, hvor hun først arbejdede i Tivoli i 
København, derefter i et fitnesscenter, og sidst 
men ikke mindst på en skole i Næstved, hvor der 
var børn med diagnoserne ADHD og autisme. Her 
skabtes interessen for det socialpædagogiske 
arbejde. Winnies ældste søn, Magnus, kom til 
verden, mens Winnie gik på seminariet. Tobias, 
der er barn nummer to, kom til verden 4 år senere. 
Winnie nåede at arbejde i en vuggestue og senere 
på en udviklingsinstitution ved navn ”Busters 
verden”. Her udarbejdede personalet projekter, der 
skulle danne grundlag for de pædagogiske 
læreplaner. Vejen gik videre til en naturinstitution 
i Næstved Kommune. Datteren Sidse blev født i 
2007, og på det tidspunkt fandt Winnie det rigtigst 
at arbejde på deltid for bedre at kunne prioritere 
familien. Næste stilling blev en ansættelse på den 
lokale skole som fuldtidsansat svømmeunderviser. 
Opgaven gik ud på at undervise alle skolens elever 
fra 0.- og 8. klasse i svømning herunder elever, 
der ikke havde det let i det almindelige 
undervisningsmiljø. Winnie fandt arbejdet med de 
ældste elever så interessant, at næste arbejdsplads 
blev Wandel Efterskole ved Vejle. Her var hendes 
undervisningsfag: dansk, biologi, kristendom, 
gymnastik og et valgfag, som blev kaldt ”Winnies 
univers” samt opgaven at være ”en social 
taskforce”, hvor hendes hovedopgave var at 
fastholde sårbare elever i uddannelsesforløbet. I 
valgfaget vægtedes praktisk anlagte aktiviteter, og 
her viste det sig, at både de bogligt svagere elever 
og de stærke boglige elever valgte ”Winnies 
univers”.                                                               
Da sønnerne nåede den alder, hvor de valgte at 
tage på efterskole, besluttede Winnie sammen 
med datteren Sidse at flytte til Fyn, og Winnie fik 
en stilling i Faaborg- Midtfyns Kommune i en 
indsats, der hed: ” På sporet af en løsning” for 
sårbare borgere over 18 år, der har brug for en 
håndsrækning til at genfinde livsmod og håb for 
fremtiden. Efter fire år i denne stilling er tiden 
kommet til igen at søge nye udfordringer.                                                                                                                                              
Winnie har imellem alt sit andet arbejde også haft 
tid til at tage en uddannelse til 
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Mindfulnessinstruktør, en uddannelse i 
neuropædagogik/neuropsykologi og en 
projektlederuddannelse. I denne jobfunktion fulgte 
også en arbejdsopgave som konsulent i Faaborg-
Midtfyn Kommunes neuroteam, der arbejdede 
rehabiliterende for sen-hjerneskadede borgere.                                                         
Stillingen som pædagogisk teamleder på 
Bakkehuset blev slået op i slutningen af 2017, og 
Winnie søgte og fik stillingen. I 
stillingsansøgningen var der så mange 
lighedspunkter med noget Winnie tidligere havde 
arbejdet med, og senere har hun erfaret, at 
Næstved og Svendborg Kommune netop er 
kommuner, hvor daginstitutionspersonalet selv har 
udarbejdet de pædagogiske læreplaner, så de 
pædagogiske tanker, der ligger til grund for 
arbejdet i institutionen, er ikke nye, men allerede 
velkendte udviklingsmodeller og arbejdsformer 
for Winnie. 

  

 

Glade børnehavebørn hygger sig sammen. 

                                                                                                                                     
I Bakkehuset er der et tæt samarbejde med 
”Sydfyns Fri Fagskole”, som er Bakkehusets 
nabo. Elever derfra kommer i børnehaven og får 
indsigt i, hvordan pædagogerne arbejder sammen 
med børnene.  

 

Der er en praktikvejleder i institutionen, en 
pædagogstuderende, og Winnie er i fuld gang med 
at skabe mange nye initiativer.  

Winnie fortæller, at der ud over en masse dejlige 
børn, er en velfungerende personalegruppe på i alt 
8 personer, som er glade for at gå på arbejde. 
Engagement og godt humør blander sig dagligt 
med en seriøs og faglig tilgang til det 
pædagogiske arbejde, og der er en forældrekreds 
som bakker 100% op om de aktiviteter, der finder 
sted i børnehaven. 

 

 

På billedet ses personalet bestående af Louise, 
Lasse, Dorthe, Sanne, Kathrine og Winnie. (Pia 
og Dorthe var ikke tilstede denne formiddag). 

Der er kommet et samarbejde i gang med den nye 
teamleder, Jonna Dirksen, på Damgården i 
Skårup, og børnehavebørnene kommer ugentligt 
på besøg i demensafdelingen på Damgården. I et 
tidsrum på 20 minutter underholdes de demente 
med f.eks. dukkespil og nærvær med de 3-6årige.                                          
Winnie har skabt en ny struktur for dagens arbejde 
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i institutionen og vil udvide samarbejdet med 
dagplejen. 

 

Winnie fortæller om dagens program i 
Bakkehusets børnehave. 

Privat bor familien nu i Hesselager. Winnie er gift 
med Lasse og tilsammen har de 5 børn. Det er en 
aktiv familie, hvor alle familiemedlemmerne 
dyrker forskellige former for idræt. Winnie har 
danset ballet sammen med Sidse, som nu går til 
gymnastik i SG-huset i Svendborg. Sammen med 
50 andre kvinder er Winnie aktiv i ”Kvinder i 
bevægelse” og Winnie, Lasse og de voksne sønner 
er aktive i lokalsamfundet, hvor de arrangerer 
gymnastik i Stokkebækskolens hal for alle unge, 
der har lyst til at deltage, så man kan roligt sige, at 
det er en familie, der er aktiv på mange måder. 

            

På vej ud fra børnehaven møder vi Melanie og 
Sofia, der siger: " Vi vil også fotograferes!" og 
hvem kan stå for to så dejlige piger. Så her er de. 
😊😊 

 

 

Der gynges på legepladsen. 
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

Landevejen 19 - 5882 Vejstrup - Tlf: 40 45 01 70

mads@rkpbilpleje.dk - www.rkpbilpleje.dk
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Indvielse af vuggestue og heldagslegestue i Oure Børnehus.  
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Margit Løve Kølle og Henning Philbert. 

Fredag den 16. marts blev den nye vuggestue og 
dagplejens heldagslegestue i Oure Børnehus 
officielt indviet. Dagtilbudslederne af dagplejen i 
Svendborg Kommune Hanne Ebbesen og Mai-
Britt Strøm bød alle velkomne og sagde i deres 
fællestale, at de glædede sig over, at det var 
lykkedes ved fælles indsats og arbejde at 
gennemføre dette fine projekt.  

 

Dagtilbudslederne af dagplejen i Svendborg 
Kommune, Mai-Britt Strøm og Hanne Ebbesen, 
byder alle velkommen. 

Herefter blev ordet givet til formanden for Børne- 
og Ungeudvalget, Henrik Nielsen, der i sin tale 
sagde, at han glædede sig over, at det var lykkedes 
i kommunen at gennemføre dette tiltag indenfor 

børneområdet. Her i Oure Børnehus er der nu 
skabt en mulighed for at styrke og fremme 
tilbuddet til børnepasningen, og det er dejligt, at 
der er skabt mulighed for at de 0-2 årige og de 3-6 
årige kan være under samme tag og deltage i 
aktiviteter, hvor trivsel, leg og læring er sat i 
centrum for arbejdet.  

 

Formanden for Børne- og Ungeudvalget, Henrik 
Nielsen, holder tale. 

Der har vist sig en stor efterspørgsel på de 6 
vuggestuepladser, og indtil 2019 er der ingen 
ledige pladser. Oprettelsen af heldagslegestuen er 
en forbedring for dagplejebørnene, idet der nu er 
mulighed for, at dagplejerne en gang hver 14. dag 
er samlet over hele dagen og børnene på tværs kan 
udvide kendskabet til hinanden og de andre 
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dagplejere, således at det også bliver nemmere for 
børnene at komme i gæstepleje, fordi det hele 
virker mere trygt og overskueligt. I 2015 vedtog 
det daværende byråd, at der skulle være et tæt 
samarbejde mellem børneinstitutionerne, så derfor 
er gennemførelsen af dette tiltag glædeligt. 
Erfaringerne viser, at når der er et 
sammenhængende pasningstilbud i et område, får 
det flere ressourcestærke familier til at flytte til 
området.                                                                                          
Nina Ljungkvist, der er forældre til tre børn i Oure 
Børnehus, sagde i sin tale, at der i institutionen er 
et unikt samarbejde mellem personale og forældre. 
Pædagogerne og ledelsen er en vidensbrønd af 
format. Det er et trygt og fantastisk sted. Nina 
Ljungkvist rettede også en tak til politikerne for, 
at det har været muligt at gennemføre dette 
projekt.  

 

Nina Ljungkvist holder tale. 

Så var det tid til, at børnehavebørnene sang en 
dejlig, glad sang om Børnehuset og sluttede af 
med fredagssangen: ”Det er hammerfedt”.  

 

 

Skønt at høre hvor godt børnene kunne synge med 
på sangene, som pædagog Søren Stenmann Lund 
på guitar akkompagnerede til.   

 

                                                                                  
Og så skulle snorene klippes over til de nye 
lokaler!  

 

Da Mette Kristensen, fra Børne- og Ungeudvalget, 
i sidste byrådsperiode sad som formand for dette 
udvalg og hele tiden har arbejdet ivrigt for 
oprettelsen af vuggestuen og heldagslegestuen, 
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foreslog Henrik Nielsen, at de i fællesskab 
klippede snorene over først til vuggestuens lokale 
og derefter til de to lokaler, hvor heldagslegestuen 
skal være. Derefter var det tid til, at gæster udefra, 
børn, forældre og personalet kunne at smage på 
lækkerierne, der var tilberedt i anledning af 
indvielsen.  

 

Så skal der smages på lækkerierne. 

Ulla Dinesen, der er pædagogisk teamleder for 
dagplejerne i Østerdalen har været ansat i 
dagplejen siden marts 2016. At der nu er denne 
heldagslegestue, hvor områdets 5 dagplejere hver 
14. dag modtager deres børn og forældre om 
morgenen, udfører dagens pædagogiske praksis og 
forældrene afhenter deres børn igen om 
eftermiddagen, er med til at kvalificere dagplejen 
og understøtte den faglige udvikling samt styrke 
gæsteplejen.  

 

Ulla Dinesen ved sit skrivebord i Oure Børnehus. 

Ulla Dinesen deler, når hun er på besøg i Oure 
Børnehus, kontor med den daglige leder Ole 
Christian Lund. Ulla Dinesens arbejdsområder 
dækker i alt følgende områder: Oure-Vejstrup, 
Skårup, Hesselager, Gudme og Gudbjerg. Ulla 

Dinesen er uddannet pædagog og har tidligere 
arbejdet som ressourcepædagog (tidligere kaldet 
specialpædagog).  

 

Pædagog Søren Stenmann Lund tog sig tid til at 
fortælle om fredagens program i Børnehuset. Om 
fredagen arbejdes der på tværs af alle 
børnegrupper. Her er der fokus på det store 
børnefællesskab, hvor der afholdes børneløb for at 
styrke motion og kondition. På denne ugedag 
synges der i fællesskab, og når vejret tillader det, 
laves der bålaktiviteter. Dagen er en ”Citta Slow 
dag”, hvor fællesskabet og det gode liv sættes i 
højsædet. Søren fortæller, at der er et tæt 
samarbejde med de kommunale skoler i distriktet. 
Hver mandag tager børnene fra Oure Børnehus 
med Fyn Bus til Skårup og mødes med børnene 
fra Bakkehuset og Skårup Børnehus i Skårup 
Hallen. I alt er der 28 børn. De spiller bold, leger 
forskellige lege og spiser sammen. Alt sammen 
for at styrke kendskabet til hinanden, da børnene 
jo kommer til at gå i skole sammen senere hen.  

 

Teamleder Ole Christian Lund modtager gaver i 
anledning af den officielle åbning af vuggestuen 
og heldagsbørnehaven i Oure Børnehus. 
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Ole Christian Lund, der er teamleder i Oure 
Børnehus, glæder sig over, at Oure Børnehus nu 
med denne udvidelse er blevet en integreret 
institution, hvor børnene kan være lige fra 0-6 år. 
Det tætte samarbejde mellem vuggestuen, der som 
tidligere nævnt er normeret til 6 børn, og 
børnehaven, der er normeret til 38 børn, samt 
dagplejebørnenes tilstedeværelse er alt sammen 
noget, Ole Christian Lund glæder sig meget over, 
men også den positive opmærksomhed han 
mærker, at der er på dagtilbudsområdet. Det 
styrker Børnehuset, at der er kommet en 
vuggestue. Ole Christian Lund roser 
byrådspolitikerne i Børne- og Ungeudvalget for at 
være flinke til at besøge og vise stor interesse for 
daginstitutionerne. 

 

  

Der hygges, snakkes, og alle glæder sig over de 
fine lokaler.  

 

 

"Det er en elefant", sagde et af børnene om den 
gave, som Ole Christian Lund er ved at pakke 
ud. 

 

 

Fælleshyggestund. 
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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 16.30 - 17.30
Kontor telefon:  62 23 22 04
Fax:   62 23 22 45
Telefon vedr. daglig drift - 24 83 19 97
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

Biltlf. 20 87 62 70
Mail: Skaarupvinduspolering@Yahoo.dk

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, 

HVOR ALLE BØRN ER GLADE FOR AT 

GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE
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• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

( 91 62 64 57

Privat diskret anonym 
alkohol rådgivning
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Interview med sektionsleder Jonna Dirksen på Damgården. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

 
Sektionsleder Jonna Dirksen på sit kontor på plejecenter Damgården, Kærvej 8, i Skårup. 

Den 1. november 2017 blev Jonna Dirksen ansat 
som ny sektionsleder på Damgården i Skårup. 
Jonna Dirksen er 36 år og har været sygeplejerske 
i 11 år. I 5 år var hun sundhedsfaglig leder i 
Langelands Kommune, og arbejdet omfattede 
både flygtninge og ældre borgere på øen. Ellers 
har hendes arbejde hovedsagelig været indenfor 
psykiatrien, idet Jonna har været ansat på en 
psykiatrisk afdeling i Odense. Jonna Dirksen har 
ledelseserfaring fra tidligere stillinger, og arbejdet 
med ældre har gennem årene fået en særlig 
interesse hos hende. Det ligger hende meget på 
sinde, at de ældre borgere trives og hver dag kan 
føle glæde i tilværelsen. 

I pjecer og på film omhandlende ældreområdet i 
Svendborg Kommune kan man læse mottoet:  

Livet skal leves hele livet, 
og dette er præcis, hvad Jonna Dirksen anser for at 
være et vigtigt grundlag at bygge al plejearbejde 
på.  

Da stillingen som sektionsleder på Damgården i 
efteråret blev slået op, var det derfor naturligt for 
hende at søge stillingen, fordi hun allerede både 
havde ledelseserfaring og kendte til arbejdet med 
ældre borgere. Det føltes rigtigt for hende at skulle 
arbejde på et plejecenter, hvor ledelsen i 
samarbejde med personalet skulle i gang med at 
etablere en forandringskulturproces, hvor der var 
fokus på fagligheden overfor de ældre og fokus på 
nye sociale tiltag, hvor glæde og meningsfuldhed 
skulle spille en større rolle i beboernes og de 
besøgendes tilværelse. Dette var lige, hvad Jonna 
Dirksen havde lyst til at være med til at udvikle, 
fordi det alt sammen er noget, hun brænder for. 
Hun finder det vigtigt, at beboerne og borgere, der 
deltager i de aktiviteter, der finder sted på 
plejecentret, er medbestemmende i hvilke 
aktiviteter, der skal finde sted. Det er så vigtigt at 
se og mærke de ældres glæde og begejstring, når 
de har oplevet noget ved forskellige aktiviteter og 
mærke, at de oplever en succes med de ting, de 
stadig kan. I aktivitetscentret kan alle pensionister 
deltage. Det er som regel gennem hjemmeplejen, 
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at der arrangeres tilknytning til plejehjemmets 
aktivitetscenter. Jonna Dirksen finder det vigtigt, 
at der hver måned er et arrangement, som er meldt 
ud i god tid, så de ældre kan gå og glæde sig til 
det, der skal ske. Det kan være en fastelavnsfest, 
påskefrokost, pinsefest eller julefrokost med 
pårørende. Skal der laves pynt til festen, kan de 
ældre selv deltage i at lave udsmykningen. 
Sammen med den nye sektionsleder i Bakkehuset 
(se artikel andetsteds i bladet) er Jonna Dirksen og 
Winnie Brandt Hansen gået sammen om at 
etablere besøg af børnehavebørn fra Bakkehuset i 
demensafdelingen Kærbo en gang hver 14. dag, 
for at børnene og de ældre demente kan mødes og 
lære hinanden at kende og sammen opleve noget. 
Det kan være dukketeater eller syng sammen 
aktiviteter. Dette arrangement er ganske nyt, og 
første gang var det kun af 20 minutters varighed, 
men tiden må vise, hvor lang tid hvert besøg skal 
være på. 

 
Jonna Dirksen foran plejecenter Damgården. 

Damgården består af Dambo, hvor der bor 14 
ældre i plejeboliger. Kærbo er en demensenhed 
med 10 beboere, og derudover er der 10 
ældreboliger, hvor beboeren selv kan lave mad og 
leve sit private liv, men være tæt på hjælp og 
mulighed for at deltage i centrets aktiviteter. Jonna 
Dirksen er påbegyndt en diplomuddannelse i 
ledelse, men lige nu er der rigeligt at se til i den 
nye stilling, hvor hun siden sin ansættelse den 1. 
november har været rundt i afdelingerne og været 
med i plejen og set, hvordan der arbejdes i 
afdelingerne, udover at der er meget administrativt 
arbejde, der skal gøres. På Damgården er der 40 
medarbejdere. Der er en del kontakt til personalet 
i weekenderne og på hverdagsaftenerne, da der jo 
er personale på vagt hele døgnet, og er der brug 
for lederens assistance, møder Jonna Dirksen 
frem. Derfor glæder det hende, at der ikke er så 
langt fra bopælen i Hesselager og til Skårup.  

 
Jonna Dirksen. 

Familien består af mand og i alt fire børn. De to 
ældste, der er Jonnas bonusbørn, er henholdsvis 
13 og 16 år, og de yngste er 1½ og 7 år. Det er 
første arbejdsplads, hvor Jonna indimellem kan 
tage sine børn med på arbejde, så de kan se, hvor 
mor arbejder, og børnene kan mødes med de ældre 
beboere til fælles glæde for begge parter. Der er 
ikke megen tid til fritidsaktiviteter. Arbejdet, som 
Jonna Dirksen er særdeles glad for, fylder meget, 
og ligeså gør familien. Men af og til bliver det til 
en løbetur og ellers prioriteres familien med ture i 
naturen, havearbejde og hjemlig hygge.  

 

 
"Folk & Fæ" ønsker Jonna Dirksen tillykke med stillingen. 
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Åbningsarrangementet i det store genrejsnings-
projekt af Vejstrup Forsamlingshus, koncerten med 
Anne-Dorthe Michelsen, var ved at gå helt fløjten, 
da der fredag kl. 11, kun ni timer inden koncertstart, 
kom en sygemelding fra Michelsen.

Men der blev arbejdet på højtryk for at finde en 
erstatning og singer-songwriter Marie Frank, og 
musiker Thomas Richardsen, kunne heldigvis 
springe til.

Glemte de høje sko    
Marie Frank fik så travlt, bl.a. med at finde en 
barnepige, at hun glemte at springe i de højhælede 
på vej ud af døren, så hun kom på scenen i Vejstrup 
iført kondisko.

- Jeg kiggede mig omkring på alle damernes fødder 
og tænkte, om der dog ikke var et par højhælede, 
jeg kunne få lov at låne, fortalte Marie Frank efter 
koncerten.

Marie og Thomas leverede et bredt udvalg af sange 
fra Franks karriere, og det var blev kig i kataloget 
med både engelske og danske sange, samt nye og 
gamle numre.

Numrene blev bundet sammen med anekdoter fra 
Maries liv – fra gademusikant til mere etableret 
singer-songwriter med familie.

Hun optræder oftest sammen med sin mand, men 
han er på turné, så det var heldigt, at Thomas kunne 
træde til. Thomas (tidl. Superheroes) gjorde det 
formidabelt. Spillede på flere forskellige  

Fra nedbrud til optur!

Den store koncert i Vejstrup Forsamlingshus 23. marts var ved at kollapse, fordi Anne-Dorthe 
Michelsen måtte melde sig syg. Men så sprang Marie Frank heldigvis til i kondisko og jordnær 
skønsang
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instrumenter og var en god makker og sammen gav 
de en meget professionel koncert.

De nåede i øvrigt ikke at holde lydprøve sammen, 
og alligevel spillede det bare!

Første sæt var lidt mere stilfærdigt i forhold til andet 
sæt, hvor der virkelig kom drøn på.

Undervejs kom Frank med en del hentydninger til 
Anne-Dorthe M. og  indflettede også et par strofer 
fra Michelsens sange undervejs.

Kommentarerne fra publikum lød efterfølgende, 
at Marie Frank var dejligt uhøjtidelig, jordnær og 
nærværende og havde god kontakt til publikum.

Hun gav også en hånd med, da der skulle ryddes 
op i de interimistiske backstagefaciliteter på første 
sal. Og det, kan vi godt fortælle, var ikke gået nær 
så godt i et par højhælede, så måske var det meget 
godt, Marie kom i kondiskoene?

Marie Frank sagde i øvrigt, at hvis folk altid var så 
søde i Vejstrup, så kom de meget gerne igen en 
anden gang, så de befandt sig tydeligvis godt.

En skuffelse for de få 

For nogle få af publikum begyndte aftenen med 
en skuffelse, fordi ikke alle havde nået at se 
opslaget på FB om, at Anne-Dorte Michelsen p.g.a. 
sygemelding var blevet erstattet af Marie Frank. 

Mange havde heldigvis nået at se det, og langt de 
fleste af dem, der fik overraskelsen ved ankomsten, 
tog det rigtig pænt. Efter koncerten var der i hvert 
fald ingen sure miner. Dem havde Marie Franks 
smittende væsen og gode sang helt gjort kål på.

Anne-Dorthe Michelsen har givet tilsagn om at 
komme i stedet for fredag den 16. November og 
forsalget er allerede i gang. 

Tekst af Margrethe Schmidt                                  
Foto af Karina Tørnqvist 
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Åbent Hus på Skårup Skole. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

 

Torsdag den 1. marts i tidsrummet kl. 15-17 var 
alle forældre, samarbejdspartnere og andre 
interesserede inviteret til en kop kaffe og en snak 
med den nye skoleleder Steen Christian Knutzen. 
Vejret var netop den 1. marts særdeles vinterligt 
med sne og snefygning og kraftig blæst fra øst, 
hvilket nok var en medvirkende årsag til, at der 
ikke var så mange, der mødte frem. Men vi fra 
”Folk & Fæ” kom og fik en hyggelig time 
sammen med den nye skoleleder Steen Christian 
Knutzen, nogle af skolens undervisere, skolens 
sekretær og forældre sammen med deres børn.  

 

De fremmødte sang "Livstræet" med 
akkompagnement af Steen Knutzen på flygel.  

Steen Knutzen fortalte på en humoristisk måde og 
med overraskende billeder lidt om, hvad der for 
ham er forudsætningerne for, at der kan skabes en 
god skole. Som indledning stillede han 
spørgsmålet: ” Bliver en skole for alle en skole for 
ingen?” og fortsatte med at sige, at for at kunne 
skabe en god skole er det vigtigt, at der i skolen 
ses både på fællesskabet og den enkelte elevs 
egenskaber og behov.                                                       
En skole skal både indeholde en kultur og en 
modkultur.                                                                           
I samværet med andre er det vigtigt med åbenhed, 
og at der ikke er nogen skjulte dagsordner eller 
nogle hellige køer.                                                            
Det er vigtigt med et godt og positivt samarbejdet 
mellem alle implicerede parter, det være sig 
forældre, børn, lærere og pædagoger, og i 
samarbejdet skal alle parter udfordre sig selv.  

 

 

Det enkelte menneske bliver stærkere i 
fællesskabet og har muligheden for at udvikle sit 
selvværd, når der er udfordringer, der passer til 
den enkelte.                                                          
Alle er forpligtet i fællesskabet til at skabe omsorg 
for og udvise respekt for hinanden. 
 

 
Fire af Skårup Skoles elever foran de nye plancher, 
der fortæller om værdierne på Skårup Skole. 

 

 

Steen Knutzen har lige fået det nye nummer af 
"Folk & Fæ". 
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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!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
 
Kommende arrangementer i forsamlingshuset: 
 
Fredag den 20. april kl. 18.00 vinsmagning: 
Som oplyst i sidste nummer af Folk & Fæ er der vinsmagning med Erik Prangsgaard.  
 

 

Til denne aften har vi valgt vine fra Spanien og Portugal! 

For 25 år siden blev der solgt masser af billig vin fra Spanien. 
 

Det blev som regel kaldt” Torre” et eller andet, og flasken fik fine 
guldtråde, det gik som varmt brød som man siger - 4 flasker 100 
kr.  
 
Men meget er sket i Spanien siden da, vi skal smage gode Spanske 
vine fra forskellige distrikter. 

Vi skal også et smut til nabolandet Portugal, som jo nok er mest kendt for deres fantastiske portvin. 
Men de senere år er der skruet op for produktionen af god rødvin.   
Vi har fundet nogle gode eksempler til denne vinaften, hvor der ud over smagsprøver på vin, bliver 
serveres pølse, skinke, ost m.m. 

Pris for denne aften med mad er 200 kr. betal ved døren, online betaling 190 kr. – tilmelding på 
aabyskov.nemtilmeld.dk 18. april 2018. Selvom tilmeldingsfristen skulle være overskredet, når 
F&F modtages, så kontakt jørgen på tlf. 4224 7143, der er sikkert en plads til dig/jer. 

▀ 

Fredagsbar den 18. maj kl. 16-18: 
Vi minder om, at der igen er fredagsbar.  Kom til et par hyggelige timer. 

▄ 
 

Onsdag den 23. maj kl. 19.00 – informations- og debatmøde – kom og bliv klogere 
på folkesygdommen demens: 

Der har igennem den seneste tid været sat fokus på demens, såvel i den trykte presse som i TV.  Et 
område der optager mange og kan ramme mange – både yngre og ældre.  Vi vil derfor gerne give 
mulighed for at belyse emnet ved en aften, hvor der sættes fokus på det, der også er blevet benævnt 
som ”Familiens sygdom”. 
 
Vi har derfor inviteret demenskonsulenterne i Svendborg Kommune, til at fortælle og gøre os 
klogere om demenssygdomme og symptomerne, herunder tilbuddene til borgere og familier med 
demens. Demenskonsulenterne vil oplyse om den Fremtidsfuldmagter, der er mulighed for at 
oprette, en mulighed der kom i september 2017. Der vil blive mulighed for dialog om, hvordan 
lokalsamfundet kan blive mere demensvenligt.  Hvad er forskellen på demens og Alzheimers? Er 
det normalt at glemme, hvor man har lagt sine briller eller nøgler? Kan demens være andet end dår- 
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lig hukommelse? Det er nogle af de spørgsmål demenskonsulenten ofte får stillet, og forvirringen er 
helt forståelig, for det er begreber der anvendes i flæng i mange forskellige sammenhænge. 
 
Lidt fakta om demens 
Demens en folkesygdom? 

 I Danmark lever 70-85.000 mennesker med en demenssygdom. 
 Heraf har ca. 50.000 Alzheimers sygdom. 
 Ca. 1.500 personer under 65 år har en demenssygdom. 
 Der er ca. 8.000 nye tilfælde af demens i Danmark hvert år. 
 I 2040 forventes antallet af demente over 60 år at vokse til 120-146.000. 
 400.000 personer i Danmark lever i dag med en dement i familien. 
 Kun ca. 50 % af alle demente får stillet en demensdiagnose. 
 Pårørende til hjemmeboende demente bruger i gennemsnit 5-7 timer om dagen til pleje og 

omsorg. 
 De totale omkostninger ved demens i Danmark andrager mere end 20 milliarder kr. om året. 
 Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark. 
 Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom. 

 

En måde at forklare det på, er at se på 
demens som en slags paraply, der dækker 
over en lang række sygdomstilstande, der 
alle har det til fælles, at de leder til en 
vedvarende svækkelse af hjernens 
funktioner.  
 

Demens betyder ”ude af sindet”, og er 
betegnelsen på det symptom, der kommer 
til udtryk i en demenssygdom – lidt 
ligesom feber kan være symptomet på en 
infektionssygdom. 

Tilmelding senest den 19. maj på 
aabyskov.nemtilmeld.dk 

evt. til Jørgen på tlf. 4224 7143. 
 

For foredrag, kaffe/te og kagebuffet er prisen for denne aften 60 kr. betal ved døren. 55 kr. ved 
online betaling ved tilmeldingen. 

▄ 
 

 
 
Søndag den 3. juni kl. 10-13 kræmmer- og loppemarked: 
Støttegruppen afholder Kræmmer- og loppemarked sammen med Åbyskov Gl. Skole kl. 10-14. 
Indgang for voksne 10 kr. 
Der kan reserveres salgsborde hos Ellen på tlf. 4224 4854. Prisen for et bord er 110 kr. 
Der er vil være indrettet Café, hvor der kan købes kaffe/te, kage, sandwich, øl, og vand. 

▄ 
 
 
 



21

 
Lørdag den 23. juni Sankts Hans Aften: 
I lighed med sidste år, vil vi i samarbejde med Åbyskov Strandcamping fejre Sankt Hans på 
campingpladsen, nærme information kan ses på forsamlingshusets hjemmeside:  
www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 

▄ 
 
Udvidet fredagsbar med grillaften den 17. august kl. 16 til ??  
Sidste år hold vi en udvidet fredagsbar med grill, hvor alle der havde lyst kunne komme og få en 
hyggelig eftermiddag/aften, hvor man ristede sine egne pølser og stegte sine bøffer.  Det var en 
succes, så vi gentager arrangementet.  Nærmere information i næste nummer af Folk & Fæ. 

▄ 
 
Fredag den 28. september kl. 18 en aften i samarbejde med Svendborg Bibliotek: 
Bemærk datoen for arrangementet er ændret fra den 14. september. 
Det bliver en aften, hvor der sættes fokus på litteratur og mad, det er ikke kogebøger, det kommer 
til at handler om.  Det kan lyde kedeligt og tørt, men det er det ikke.  I mange bøger kan der findes 
beskrivelser af mad, der måske ikke er almindeligt kendt, men ser spændende ud på tryk – vi tager 
fat i opskrifterne og servere flere forskellige retter.  Detaljerne for arrangementet er endnu ikke på 
plads, men vil være klar i løbet af maj og blive omtalt i næste nummer af Folk & Fæ. 

▄ 
 
Aktiviteter der er gang lige nu: 

Børnedans igen – en succes! 

 
 
Anden sæson af børnedans er skudt i gang. Holdet blev hurtigt fyldt op. Alma vores friske, unge 
danseinstruktør er med igen og klar med nye dansemoves til de 3-6 årige.  
 
Der er stor opbakning til aktiviteten og forældrene kører gerne til Åbyskov for at overvære de 45 
minutter pigerne fyrer energi af. I pausen er der sunde rugbrødschips og kaffe/te til mor og 
far. Desuden er der plads til at de små og store søskende kan hygge sig imens der danses med stor 
energi.  
 
Katrine og Mie sørger for det praktiske, lidt forplejning i pausen, planlægning af sæsonen og 
afdansningsbal.  
 
Det forventes af Børnedans også kan fortsætte i efteråret 2018, men med en anden instruktør idet 
Alma tager til USA.  Vi håber det lykkes at finde en anden til opgaven.  
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▄ 
 
 

Kom til Yoga i forsamlingshuset! 
 
 

 

Der er nu mulighed for at dyrke Yoga i forsamlingshuset, idet 
Joy Haase, der bor i Åbyskov, tilbyder åbne Yogahold tirsdag kl. 
15-16 og torsdag kl. 8-9. fra den 1. marts. At det er åbne hold 
skal forstås på den måde, at man kan deltage, når man har tid og 
lyst og der betales fra gang til gang.  Det koster aktuelt 50 kr. – 
1. gang er gratis. 
 
Deltagerne medbringer et liggeunderlag, deltager i løstsiddende 
tøj og en pude til at sidde på.  
 
Det er bare med at møde op.  Vil du vide mere, så kontakt Joy 
på tlf. 2624 0631. 

Joy oplyser bl.a., at ”uanset om du har lavet yoga i mange år eller aldrig har prøvet det før, er 
smidig som en ål eller har alverdens skavanker i kroppen kan du få noget godt ud af at deltage.  Du 
starter nemlig lige der, hvor du er.”  Der er tale om et alsidigt program, hvori der indgår åndedræts-, 
kropsøvelser og meditation. 
 
Hvad kan/gør Yoga? 

 Smidiggøre kroppen på en nænsom måde. 
 Styrker kroppen og udsætter aldring. 
 Afhjælper sygdomme og skavanker. 
 Hjælper dag til at komme ud af hovedet og ned i kroppen. 
 Får pulsen op og giver sved på panden 
 Giver indre ro og balance. 
 Er en måde, at komme i kontakt med noget, der er større end en selv. 
 Er fantastisk at lave sammen med andre 

 
Vi synes det er dejligt at få en ny aktivitet i huset, der er også plads til mange andre, hvis nogen får 
lyst, se sidste nummer af Folk & Fæ om den nye mulighed for at bruge huset. 

▄ 
 

Arrangementer der har været i februar og marts: 
 
Fastelavn søndag den 11. februar: 
 
Der var børnefastelavn sidste år, det var en succes.  Fastelavnsfest 2018 var igen lagt i hænderne på 
Børnegruppen og husets støttegruppe. 
 
Der deltog omkring 60 børn og voksne i festlighederne.  Mange var udklædte - både flotte og 
fantasifulde. Der var naturligvis præmier til nogle af de udklædte. 
 
Der var opsat 2 tønder og der blev slået til tænderne med megen kraft og ihærdighed, men de var 
ikke sådan lige at få slået ned, men det lykkedes.  Indholdet i tønderne var der lidt kamp om, men 
sammen med slikposerne fik alle del i herlighederne. 
 
Dagens ret var hotdogs, som børnene selv kunne lave.  For at have lidt aktivtete ud over 
tøndeslagning var der forskellige lege, spise ringe af en snor, sækkevæddeløb, trække hinanden på 
en plastiksæk.   Det blev igen en dejlig dag i forsamlingshuset. 
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Stemningsbilleder fra fastelavnsfesten. 
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Dilettant 2018 – ”Hellere Lyve end flyve”: 
 
Der var i år 4 forestillinger + generalprøven.  Alle forestillingerne med undtagelse af generalprøven 
havde et rimeligt antal publikummer,  Når antallet gøres op, har omkring 250 overværet 
forestillingerne, hvilket må betegnes som uden mærket.  Der var god stemning under 
forestillingerne og dilettanterne gjorde deres bedste for at give en god oplevelse.  
 
Den samlede økonomi for dilettant med de mange annoncer i det husstandsomdelte hæfte, entre og 
omsætning i baren, udgifterne til mad, trykning af hæftet, opførelsesafgift og andre udgifter, så 
giver det hele et samlet overskud til forsamlingshuset på ca. 50.000 kr., hvilket vi kan være godt  
tilfreds med. 
 
Vi siger tak for opbakningen og tak til vore annoncører. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
▄ 

 
Generalforsamling den 22. marts: 
 

Generalforsamlingerne i forsamlingshuset ses der frem til med lidt spænding, idet der flere gange 
har måtte afholdes ekstraordinær generalforsamling for at få valgt en fuldtallig bestyrelse.  Denne 
gang lykkedes det af få valgt en fuldtallig bestyrelse. 
 
På valg var Gitte L. Jensen, Anne Grethe Skovgaard, Elin Boss og Preben Gammelmark.  Gitte og 
Anne Grethe ønskede at træde ud af bestyrelsen.   Til bestyrelsen blev genvalgt Elin Boss og Preben 
Gammerlmark.  Nyvalgt blev Aase Koefoed og Joy Haase Sørensen.  Som suppleanter blev 
genvalgt Jens Aage Preisler nyvalgt blev Ulla Henriksen.  Jørgen Erik Kristensen genvalgt som 
revisor og som revisorsuppleant blev valgt Gitte L. Jensen. 

▄ 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 14 08  Mobil. 40 42 14 08  VejstrupAuto.dk
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10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Orientering	fra	arbejdsgruppen	vedrørende	nærvarme	i	Åbyskov.	

I	det	sene	efterår	2017	blev	der	afholdt	et	Informationsmøde	i	Åbyskov	
Forsamlingshus	vedrørende	muligheden	for	Nærvarme	i	Åbyskov.	

Repræsentanter	for	kommunen	fremlagde	en	ide´	om	nærvarme	i	Åbyskov,	dvs.	et	
lokalt	fjernvarmeværk,	der	skulle	forsyne	byen	med	varme.	

Værket	skulle	være	et	flis-fyret	lokalt	placeret	anlæg.	

Ideen	var,	at	der	skulle	etableres	fjernvarmetilslutning	og	fjernvarmerør	til	brugerne.	

Der	blev	på	mødet	nedsat	en	arbejdsgruppe,	der	skulle	undersøge	mulighederne.	

Arbejdsgruppen	kontaktede	lignende	initiativer,	blandt	andet	Føns	Nærvarme	
A.M.B.A	og	Uggelhuse	fjernvarme	ved	Randers.		

Arbejdsgruppen	satte	sig	derefter	ind	i	diverse	muligheder	og	er	kommet	til	
følgende	konklusion:	

	

Økonomien	i	et	sådant	anlæg	er	forbundet	med	mange	usikkerheder.	 	

1. Tilskudsmulighederne	og	afgifterne	på	brændsel(flis)	er	ikke	100%	fastsatte	og	
kan	derfor	ændre	grundlaget	for	økonomien	radikalt.	

2. Driften	af	anlægget	skal	varetages	af	brugerne	eller	udvalgte	brugere.	Disse	
driftsansvarlige	skal	uddannes,	og	deres	uddannelse	skal	betales	af	
Nærvarmeanlægget.	

3. Placeringen	af	værket	er	et	uafklaret	problem.	

Disse	3	afgørende	usikkerheder,	sammen	med	andre	uafklarede	problemer,	har	
medvirket	til	at	arbejdsgruppen	IKKE	vil	anbefale	et	flis-fyret	fjernvarmeanlæg	i	
Åbyskov.	

Arbejdsgruppen	har	derfor	nedlagt	sig	selv.	

På	Arbejdsgruppens	vegne	

Hans	Abildgaard	

Åbyskovvej	30,	5881	Skårup	

ha@oure.dk	



Kl. 12.00:
Andreas Thomsen
Cille Marlene Andersen Lebeck
Emilie Fuglsang Mejlsing 
Emma Rigmor Jørgensen
Hector Pelle Christoffersen
Lasse Emil Ottosen
Lasse Rikard Bøge
Laura Lynghøj Drejer
Lærke Jul Øhlenschlæger
Magnus Bild Bindzus
Marit Nørregaard
Niclas Bech Hansen
Phillip Juncher Bodenhoff
Rasmus Skygebjerg Møller
Sofie Dahl Povlsen
Stina Sofia Knudsen

Konfirmandbillederne vil kunne ses i næste blad.

Årets Konfirmander 2018   

Fredag den 27. april 2018
På Bededag siger dette års herlige konfirmander 
deres ja. Det har været en fornøjelse at lære 
disse livlige unge mennesker at kende. 

Vi glæder os til at fejre dem i kirken og ønsker 
dem en fantastisk festdag. 
Her kommer deres navne:

Kl. 10.00:
Alberte Kalmer Jørgensen
Dagmar Elisabeth Sjøholm
Ella Marie Ussing
Isabel Lisbjerg Johansen
Kasper Trøjborg Andersen
Laura Bragt Svensson
Mads Juel Jensen
Magnus Snitker
Marius Sandholdt Houborg
Michella Møller Stark
Mikkel Emil Claville
Nathalie Lund Brandt
Nicklas Rose Pedersen
Oscar Søsborg Nielsen
Penelope Carla Christoffersen
Valdemar Simmelkiær Hansen
Zander Ammitzbøll Brandt Nielsen

   Begejstring
Pinsen handler om, at disciplene blev begejstret – beåndede. De opfattede endelig, hvad det hele 
handlede om. Hvad det var, Jesus med sit liv og sit ord og sin død og sin opstandelse prøvede at 
fortælle dem. At vi som mennesker er skabt åndfulde, lige værdifulde og forbundet. Vi er skabt med 
ånd til at skabe og forene. 
Hvad gjorde disciplene med den Helligånd, der endelig fyldte dem? Hvad brugte de begejstringen til? 
De byggede kirke. De skabte fællesskab på tværs af verden – på tværs af liv og tro og tvivl og stand 
og køn og alder. De ville underkende alt det, der adskiller os som mennesker og gøre os ligeværdige 
- ved kun at lade Gud være større. For når vi skal bruge vores liv på selv at blive store i forhold til 
hinanden, så er der ikke plads til den ånd, der forener os og forpligter os på hinanden. 
Der synes at være et tema for tiden, der handler om engagement. Hvad vil vi med vores liv, vores 
samfund, vores klima, vores verden? Nu spørger jeg: Hvad vil vi med vores kirke, som er det sted, 
der hver søndag spørger ind til alt det andet? 
Er det nok, at den bare står klar og venter, til vi får brug for den? Er det nok, at vi kun går efter kirke-
klokkernes kalden til højtiderne og de fire overgangsritualer? Er det nok at lade det valgte menig-
hedsråd stå for tiltagene og det arbejde, der er forbundet med dem? 
Det mener størstedelen af vores befolkning tilsyneladende, men det er der ikke meget fællesskabs-
ånd ved. Og det er den ånd, som kirken trækker vejret med. Det er den ånd, hvormed vi betragter 
hinanden, forstår hinanden og bygger samfund.                                                      Ida F.

Skarup
Kirke    Sogn

o

     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD    APRIL - JULI 2018 

Gudstjenester og arrangementer fra april til juli 2018
April
Søndag d. 22. april 3. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer, Skårup Skole, 7.a kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer, Skårup Skole, 7.b 
og andre skoler kl. 12.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 29. april 4. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Maj
Søndag  d.  6. maj 5. s. e.  påske kl.   9.00 Rebecca 

Aagaard-Poulsen
Onsdag d.  9. maj Musik & Stilhed kl. 17-18 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 10. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 13. maj 6. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag  d. 16. 
maj Åbent møde om kirken kl. 19.00 Menighedsrådet

Søndag  d. 20. maj Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 21. maj 2. Pinsedag - Musikgudstjeneste kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Torsdag d. 24. maj Fyraftensforedrag kl. 17.00 Jørgen Jørgensen

Søndag  d. 27. maj Trinitatis - Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Juni
Søndag  d.   3. juni 1.s.e. trin. 09.00 Christian R. 

Hartmeyer-Dinesen

Søndag  d. 10. juni 2.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 17. juni 3.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 24. juni 4.s.e. trin. - Sommerfrokost 10.00 Ida Fonsbøl 

Juli
Søndag  d.   1. juli 5.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d.   8. juli 6.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 15. juli 7.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 22 juli 8.s.e. trin. 11.30 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Vi ønsker alle et dejligt forår og en varm sommer!

Sognepræst
Ida Fonsbøl ·  Mosegårdsvej 4 ·  5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk ·  Mandag fri

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

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

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.
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Fyraftensforedrag: Karismatisk 
besøg af Jørgen Jørgensen
Torsdag den 24. maj kl. 17.00 i Kirkeladen

Årets foredragsrække handler om folkekirkens 
væren og virke.  Vi spørger ind til folkekirkens 
aktuelle situation og undersøger dens bredde. 
Vi spørger til kirkens egentlige formål i forhold til 
det, vi bruger de fleste kræfter og ressourcer på. 
Hvad er dens ansvar og muligheder i en måske 
mere og mere ’åndløs’ tid?

I marts havde vi besøg af uddannelsesleder og 
ph.d. i teologi Ulla Morre Bidstrup, der fortalte 
om folkekirkens tilstand og udfordringer. Den 
næste taler i rækken, som repræsenterer folke-
kirkens bredde, er sognepræst ved Sct. Nicolai 
kirke i Åbenrå, Jørgen Jørgensen.

Der er sket en kæmpe forvandling i løbet af de 
sidste 10-15 år i Sct. Nicolai kirke. Der kommer 
mellem 100 og 200 kirkegængere på en 
’almindelig’ søndag, og i det hele taget er der et 
vældigt mangfoldigt liv ved kirken. 

Jørgen Jørgensen er kendt for med sin karis-
matiske spiritualitet at kunne samle mennesker 
omkring tro - og så er han kendt for at kunne 
uddrive dæmoner. 
Kom og hør hans bud på, hvordan kirker og 
menigheder kan opleve vækst og tilgang, hvis de 
tør satse på at skabe relationer, fællesskab og 
kald til tro og tjeneste. 

Enhver kan melde sig til dette modige foredrag 
hos Jytte Philipsen senest tirsdag den 21. maj på 
tlf.: 28 31 63 00 eller på mail: jyttephilipsen@
hotmail.com. Der vil undervejs blive serveret en 
sandwich og en øl/vand og prisen er som altid 50 kr.

Billedet er ikke fra en ’almindelig’ søndagsgudstjeneste 

i Skårup, men fra vores strålende koncert med DR 

Pigekoret i februar 

Møde om kirken 
- for hele Skårup og Omegn
Onsdag den 16. maj kl. 19.00 i kirkeladen

Denne gang er det over ost & rødvin, at vi sætter 
kirkens virke på tegnebrættet. 

Vi skal renovere kirkegården. Hvordan skal den 
se ud? Skal vi plante græs eller skov eller dække 
det hele med anemoner og vincaer og have 
skiftende skulpturudstilling?

Og hvad med begivenhederne inde i kirken? Skal 
vi have rockkoncerterne eller babysalmesangen 
tilbage? Er der nok for familierne, og er det bedre 
med flere aftengudstjenester? Bliver der gjort nok 
for, at man som ny føler sig velkommen i kirken?

Måske har du en holdning til noget af det? Nu er 
der mulighed for at give udtryk for den i kirke-
laden til det årsmøde, som alle kirker skal holde 
hvert forår for sit sogn. 

Dørene er åbne for alle, og man dukker bare op.

Musikgudstjeneste 
2. pinsedag
Mandag den 21. maj kl. 10.00. 

Det er faktisk kun denne ene gang om året, at 
kirkens personale med gæster kaster sig ud i 
musikalske indslag som messesang, korsang, 
vekselsang mm. 

Vi er begavet med dygtige musikere i Skårup kirke, 
og her vil de for alvor folde sig ud i ledtog med 
lejlighedskoret. Det er en stor oplevelse at være 
med til, hvis jeg selv skal sige det, og nu har I mu-
ligheden ved pinsens andendagsfejring! 

Hvis du kan lide at synge, kan du være med i 
lejlighedskoret ved denne pinsefest. Du dukker 
bare op de formiddage, hvor koret øver.

Onsdag d. 25.04 kl. 10.00 – 12.00 

Onsdag d. 02.05 kl. 10.00 – 12.00 

Onsdag d. 09.05 kl. 10.00 – 12.00 

Onsdag d. 16.05 kl. 10.00 – 12.00 

Det er kirkesanger Erik Jakobsen, som leder ko-
ret, mens organist Rasmus Grønborg sidder ved 
tangenterne. Vel mødt til det altsammen!

Sommerfrokost
Søndag den 24. juni kl. 10.00
Sidste år lykkedes det at ramme en solskinsdag! 
En rigtig varm én endda i en ellers våd og grå 
sommer. Og så var jeg ikke engang med selv, da 
jeg var i Irak…  Nu vil jeg gerne opleve det i år! 
En herlig sommerfrokost i det grønne med Skårups 
borgere. Derfor inviteres I til langbord i præste-
gårdshaven, hvor der serveres en yderst delikat 
sommermenu med kølig vin til. Alt sammen lige 
efter gudstjenesten i kirken kl. 10.00.  Efter mål-
tidet får vi fornøjelsen af den lokale trio, Rieber, 
Reese og Refbjerg, der underholder os med sin 
sprøde pop- og countrymusik.

Alle er velkomne og tilmelding kan ske til Jytte 
Philipsen på mail: jyttephilipsen@hotmail.com 
eller på tlf.: 2831 6300 senest onsdag den 
20. juni. Prisen er 125 kr. Bliver det imod alle 
bønner regnvejr, vil det foregå i Kirkeladen. 

Minikonfirmandernes sommerskole
Lige inden skolestart afholder vi igen i år Mini-
konfirmandernes Sommerskole i Skårup kirke. 
Det er tre hele dage i sommerferiens afslutning 
fra onsdag den 8. - fredag til den 10. august fra 
kl. 08.00-14.00. Fredag afrunder vi med en guds-
tjeneste fra 14.00-15.00.

Der har været en glad tilslutning de seneste år, 
og vi ser endnu engang frem til at byde elever 
fra 3. og 4. klassetrin velkommen til opdagelse 
i kirken, bibelfortællinger, sang, snakke, teater, 
gudstjeneste, formulering af bønner, leg og en 
masse fælles måltider. Man kan melde sig til alle-
rede nu til Ida Fonsbøl på mail: idef@km.dk eller 
på tlf.: 6223 1112 og inden den 18. juli 2018.

Efterårets talere er : 
Biskop Kresten Drejergaard den 25. oktober 
samt ph.d. i teologi Pia Søltoft 
den 15. november.



Fyraftensforedrag: Karismatisk 
besøg af Jørgen Jørgensen
Torsdag den 24. maj kl. 17.00 i Kirkeladen

Årets foredragsrække handler om folkekirkens 
væren og virke.  Vi spørger ind til folkekirkens 
aktuelle situation og undersøger dens bredde. 
Vi spørger til kirkens egentlige formål i forhold til 
det, vi bruger de fleste kræfter og ressourcer på. 
Hvad er dens ansvar og muligheder i en måske 
mere og mere ’åndløs’ tid?

I marts havde vi besøg af uddannelsesleder og 
ph.d. i teologi Ulla Morre Bidstrup, der fortalte 
om folkekirkens tilstand og udfordringer. Den 
næste taler i rækken, som repræsenterer folke-
kirkens bredde, er sognepræst ved Sct. Nicolai 
kirke i Åbenrå, Jørgen Jørgensen.

Der er sket en kæmpe forvandling i løbet af de 
sidste 10-15 år i Sct. Nicolai kirke. Der kommer 
mellem 100 og 200 kirkegængere på en 
’almindelig’ søndag, og i det hele taget er der et 
vældigt mangfoldigt liv ved kirken. 

Jørgen Jørgensen er kendt for med sin karis-
matiske spiritualitet at kunne samle mennesker 
omkring tro - og så er han kendt for at kunne 
uddrive dæmoner. 
Kom og hør hans bud på, hvordan kirker og 
menigheder kan opleve vækst og tilgang, hvis de 
tør satse på at skabe relationer, fællesskab og 
kald til tro og tjeneste. 

Enhver kan melde sig til dette modige foredrag 
hos Jytte Philipsen senest tirsdag den 21. maj på 
tlf.: 28 31 63 00 eller på mail: jyttephilipsen@
hotmail.com. Der vil undervejs blive serveret en 
sandwich og en øl/vand og prisen er som altid 50 kr.

Billedet er ikke fra en ’almindelig’ søndagsgudstjeneste 

i Skårup, men fra vores strålende koncert med DR 

Pigekoret i februar 

Møde om kirken 
- for hele Skårup og Omegn
Onsdag den 16. maj kl. 19.00 i kirkeladen

Denne gang er det over ost & rødvin, at vi sætter 
kirkens virke på tegnebrættet. 

Vi skal renovere kirkegården. Hvordan skal den 
se ud? Skal vi plante græs eller skov eller dække 
det hele med anemoner og vincaer og have 
skiftende skulpturudstilling?

Og hvad med begivenhederne inde i kirken? Skal 
vi have rockkoncerterne eller babysalmesangen 
tilbage? Er der nok for familierne, og er det bedre 
med flere aftengudstjenester? Bliver der gjort nok 
for, at man som ny føler sig velkommen i kirken?

Måske har du en holdning til noget af det? Nu er 
der mulighed for at give udtryk for den i kirke-
laden til det årsmøde, som alle kirker skal holde 
hvert forår for sit sogn. 

Dørene er åbne for alle, og man dukker bare op.

Musikgudstjeneste 
2. pinsedag
Mandag den 21. maj kl. 10.00. 

Det er faktisk kun denne ene gang om året, at 
kirkens personale med gæster kaster sig ud i 
musikalske indslag som messesang, korsang, 
vekselsang mm. 

Vi er begavet med dygtige musikere i Skårup kirke, 
og her vil de for alvor folde sig ud i ledtog med 
lejlighedskoret. Det er en stor oplevelse at være 
med til, hvis jeg selv skal sige det, og nu har I mu-
ligheden ved pinsens andendagsfejring! 

Hvis du kan lide at synge, kan du være med i 
lejlighedskoret ved denne pinsefest. Du dukker 
bare op de formiddage, hvor koret øver.

Onsdag d. 25.04 kl. 10.00 – 12.00 

Onsdag d. 02.05 kl. 10.00 – 12.00 

Onsdag d. 09.05 kl. 10.00 – 12.00 

Onsdag d. 16.05 kl. 10.00 – 12.00 

Det er kirkesanger Erik Jakobsen, som leder ko-
ret, mens organist Rasmus Grønborg sidder ved 
tangenterne. Vel mødt til det altsammen!

Sommerfrokost
Søndag den 24. juni kl. 10.00
Sidste år lykkedes det at ramme en solskinsdag! 
En rigtig varm én endda i en ellers våd og grå 
sommer. Og så var jeg ikke engang med selv, da 
jeg var i Irak…  Nu vil jeg gerne opleve det i år! 
En herlig sommerfrokost i det grønne med Skårups 
borgere. Derfor inviteres I til langbord i præste-
gårdshaven, hvor der serveres en yderst delikat 
sommermenu med kølig vin til. Alt sammen lige 
efter gudstjenesten i kirken kl. 10.00.  Efter mål-
tidet får vi fornøjelsen af den lokale trio, Rieber, 
Reese og Refbjerg, der underholder os med sin 
sprøde pop- og countrymusik.

Alle er velkomne og tilmelding kan ske til Jytte 
Philipsen på mail: jyttephilipsen@hotmail.com 
eller på tlf.: 2831 6300 senest onsdag den 
20. juni. Prisen er 125 kr. Bliver det imod alle 
bønner regnvejr, vil det foregå i Kirkeladen. 

Minikonfirmandernes sommerskole
Lige inden skolestart afholder vi igen i år Mini-
konfirmandernes Sommerskole i Skårup kirke. 
Det er tre hele dage i sommerferiens afslutning 
fra onsdag den 8. - fredag til den 10. august fra 
kl. 08.00-14.00. Fredag afrunder vi med en guds-
tjeneste fra 14.00-15.00.

Der har været en glad tilslutning de seneste år, 
og vi ser endnu engang frem til at byde elever 
fra 3. og 4. klassetrin velkommen til opdagelse 
i kirken, bibelfortællinger, sang, snakke, teater, 
gudstjeneste, formulering af bønner, leg og en 
masse fælles måltider. Man kan melde sig til alle-
rede nu til Ida Fonsbøl på mail: idef@km.dk eller 
på tlf.: 6223 1112 og inden den 18. juli 2018.

Efterårets talere er : 
Biskop Kresten Drejergaard den 25. oktober 
samt ph.d. i teologi Pia Søltoft 
den 15. november.
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væren og virke.  Vi spørger ind til folkekirkens 
aktuelle situation og undersøger dens bredde. 
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Kl. 12.00:
Andreas Thomsen
Cille Marlene Andersen Lebeck
Emilie Fuglsang Mejlsing 
Emma Rigmor Jørgensen
Hector Pelle Christoffersen
Lasse Emil Ottosen
Lasse Rikard Bøge
Laura Lynghøj Drejer
Lærke Jul Øhlenschlæger
Magnus Bild Bindzus
Marit Nørregaard
Niclas Bech Hansen
Phillip Juncher Bodenhoff
Rasmus Skygebjerg Møller
Sofie Dahl Povlsen
Stina Sofia Knudsen

Konfirmandbillederne vil kunne ses i næste blad.

Årets Konfirmander 2018   

Fredag den 27. april 2018
På Bededag siger dette års herlige konfirmander 
deres ja. Det har været en fornøjelse at lære 
disse livlige unge mennesker at kende. 

Vi glæder os til at fejre dem i kirken og ønsker 
dem en fantastisk festdag. 
Her kommer deres navne:

Kl. 10.00:
Alberte Kalmer Jørgensen
Dagmar Elisabeth Sjøholm
Ella Marie Ussing
Isabel Lisbjerg Johansen
Kasper Trøjborg Andersen
Laura Bragt Svensson
Mads Juel Jensen
Magnus Snitker
Marius Sandholdt Houborg
Michella Møller Stark
Mikkel Emil Claville
Nathalie Lund Brandt
Nicklas Rose Pedersen
Oscar Søsborg Nielsen
Penelope Carla Christoffersen
Valdemar Simmelkiær Hansen
Zander Ammitzbøll Brandt Nielsen

   Begejstring
Pinsen handler om, at disciplene blev begejstret – beåndede. De opfattede endelig, hvad det hele 
handlede om. Hvad det var, Jesus med sit liv og sit ord og sin død og sin opstandelse prøvede at 
fortælle dem. At vi som mennesker er skabt åndfulde, lige værdifulde og forbundet. Vi er skabt med 
ånd til at skabe og forene. 
Hvad gjorde disciplene med den Helligånd, der endelig fyldte dem? Hvad brugte de begejstringen til? 
De byggede kirke. De skabte fællesskab på tværs af verden – på tværs af liv og tro og tvivl og stand 
og køn og alder. De ville underkende alt det, der adskiller os som mennesker og gøre os ligeværdige 
- ved kun at lade Gud være større. For når vi skal bruge vores liv på selv at blive store i forhold til 
hinanden, så er der ikke plads til den ånd, der forener os og forpligter os på hinanden. 
Der synes at være et tema for tiden, der handler om engagement. Hvad vil vi med vores liv, vores 
samfund, vores klima, vores verden? Nu spørger jeg: Hvad vil vi med vores kirke, som er det sted, 
der hver søndag spørger ind til alt det andet? 
Er det nok, at den bare står klar og venter, til vi får brug for den? Er det nok, at vi kun går efter kirke-
klokkernes kalden til højtiderne og de fire overgangsritualer? Er det nok at lade det valgte menig-
hedsråd stå for tiltagene og det arbejde, der er forbundet med dem? 
Det mener størstedelen af vores befolkning tilsyneladende, men det er der ikke meget fællesskabs-
ånd ved. Og det er den ånd, som kirken trækker vejret med. Det er den ånd, hvormed vi betragter 
hinanden, forstår hinanden og bygger samfund.                                                      Ida F.

Skarup
Kirke    Sogn

o

     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD    APRIL - JULI 2018 

Gudstjenester og arrangementer fra april til juli 2018
April
Søndag d. 22. april 3. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer, Skårup Skole, 7.a kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer, Skårup Skole, 7.b 
og andre skoler kl. 12.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 29. april 4. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Maj
Søndag  d.  6. maj 5. s. e.  påske kl.   9.00 Rebecca 

Aagaard-Poulsen
Onsdag d.  9. maj Musik & Stilhed kl. 17-18 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 10. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 13. maj 6. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag  d. 16. 
maj Åbent møde om kirken kl. 19.00 Menighedsrådet

Søndag  d. 20. maj Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 21. maj 2. Pinsedag - Musikgudstjeneste kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Torsdag d. 24. maj Fyraftensforedrag kl. 17.00 Jørgen Jørgensen

Søndag  d. 27. maj Trinitatis - Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Juni
Søndag  d.   3. juni 1.s.e. trin. 09.00 Christian R. 

Hartmeyer-Dinesen

Søndag  d. 10. juni 2.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 17. juni 3.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 24. juni 4.s.e. trin. - Sommerfrokost 10.00 Ida Fonsbøl 

Juli
Søndag  d.   1. juli 5.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d.   8. juli 6.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 15. juli 7.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 22 juli 8.s.e. trin. 11.30 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Vi ønsker alle et dejligt forår og en varm sommer!

Sognepræst
Ida Fonsbøl ·  Mosegårdsvej 4 ·  5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk ·  Mandag fri

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

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

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.
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Kl. 12.00:
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Rasmus Skygebjerg Møller
Sofie Dahl Povlsen
Stina Sofia Knudsen

Konfirmandbillederne vil kunne ses i næste blad.

Årets Konfirmander 2018   

Fredag den 27. april 2018
På Bededag siger dette års herlige konfirmander 
deres ja. Det har været en fornøjelse at lære 
disse livlige unge mennesker at kende. 

Vi glæder os til at fejre dem i kirken og ønsker 
dem en fantastisk festdag. 
Her kommer deres navne:

Kl. 10.00:
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Laura Bragt Svensson
Mads Juel Jensen
Magnus Snitker
Marius Sandholdt Houborg
Michella Møller Stark
Mikkel Emil Claville
Nathalie Lund Brandt
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Valdemar Simmelkiær Hansen
Zander Ammitzbøll Brandt Nielsen

   Begejstring
Pinsen handler om, at disciplene blev begejstret – beåndede. De opfattede endelig, hvad det hele 
handlede om. Hvad det var, Jesus med sit liv og sit ord og sin død og sin opstandelse prøvede at 
fortælle dem. At vi som mennesker er skabt åndfulde, lige værdifulde og forbundet. Vi er skabt med 
ånd til at skabe og forene. 
Hvad gjorde disciplene med den Helligånd, der endelig fyldte dem? Hvad brugte de begejstringen til? 
De byggede kirke. De skabte fællesskab på tværs af verden – på tværs af liv og tro og tvivl og stand 
og køn og alder. De ville underkende alt det, der adskiller os som mennesker og gøre os ligeværdige 
- ved kun at lade Gud være større. For når vi skal bruge vores liv på selv at blive store i forhold til 
hinanden, så er der ikke plads til den ånd, der forener os og forpligter os på hinanden. 
Der synes at være et tema for tiden, der handler om engagement. Hvad vil vi med vores liv, vores 
samfund, vores klima, vores verden? Nu spørger jeg: Hvad vil vi med vores kirke, som er det sted, 
der hver søndag spørger ind til alt det andet? 
Er det nok, at den bare står klar og venter, til vi får brug for den? Er det nok, at vi kun går efter kirke-
klokkernes kalden til højtiderne og de fire overgangsritualer? Er det nok at lade det valgte menig-
hedsråd stå for tiltagene og det arbejde, der er forbundet med dem? 
Det mener størstedelen af vores befolkning tilsyneladende, men det er der ikke meget fællesskabs-
ånd ved. Og det er den ånd, som kirken trækker vejret med. Det er den ånd, hvormed vi betragter 
hinanden, forstår hinanden og bygger samfund.                                                      Ida F.
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På Bededag siger dette års herlige konfirmander 
deres ja. Det har været en fornøjelse at lære 
disse livlige unge mennesker at kende. 

Vi glæder os til at fejre dem i kirken og ønsker 
dem en fantastisk festdag. 
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   Begejstring
Pinsen handler om, at disciplene blev begejstret – beåndede. De opfattede endelig, hvad det hele 
handlede om. Hvad det var, Jesus med sit liv og sit ord og sin død og sin opstandelse prøvede at 
fortælle dem. At vi som mennesker er skabt åndfulde, lige værdifulde og forbundet. Vi er skabt med 
ånd til at skabe og forene. 
Hvad gjorde disciplene med den Helligånd, der endelig fyldte dem? Hvad brugte de begejstringen til? 
De byggede kirke. De skabte fællesskab på tværs af verden – på tværs af liv og tro og tvivl og stand 
og køn og alder. De ville underkende alt det, der adskiller os som mennesker og gøre os ligeværdige 
- ved kun at lade Gud være større. For når vi skal bruge vores liv på selv at blive store i forhold til 
hinanden, så er der ikke plads til den ånd, der forener os og forpligter os på hinanden. 
Der synes at være et tema for tiden, der handler om engagement. Hvad vil vi med vores liv, vores 
samfund, vores klima, vores verden? Nu spørger jeg: Hvad vil vi med vores kirke, som er det sted, 
der hver søndag spørger ind til alt det andet? 
Er det nok, at den bare står klar og venter, til vi får brug for den? Er det nok, at vi kun går efter kirke-
klokkernes kalden til højtiderne og de fire overgangsritualer? Er det nok at lade det valgte menig-
hedsråd stå for tiltagene og det arbejde, der er forbundet med dem? 
Det mener størstedelen af vores befolkning tilsyneladende, men det er der ikke meget fællesskabs-
ånd ved. Og det er den ånd, som kirken trækker vejret med. Det er den ånd, hvormed vi betragter 
hinanden, forstår hinanden og bygger samfund.                                                      Ida F.

Skarup
Kirke    Sogn

o

     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD    APRIL - JULI 2018 

Gudstjenester og arrangementer fra april til juli 2018
April
Søndag d. 22. april 3. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer, Skårup Skole, 7.a kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer, Skårup Skole, 7.b 
og andre skoler kl. 12.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 29. april 4. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Maj
Søndag  d.  6. maj 5. s. e.  påske kl.   9.00 Rebecca 

Aagaard-Poulsen
Onsdag d.  9. maj Musik & Stilhed kl. 17-18 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 10. maj Kristi Himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 13. maj 6. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag  d. 16. 
maj Åbent møde om kirken kl. 19.00 Menighedsrådet

Søndag  d. 20. maj Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 21. maj 2. Pinsedag - Musikgudstjeneste kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Torsdag d. 24. maj Fyraftensforedrag kl. 17.00 Jørgen Jørgensen

Søndag  d. 27. maj Trinitatis - Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Juni
Søndag  d.   3. juni 1.s.e. trin. 09.00 Christian R. 

Hartmeyer-Dinesen

Søndag  d. 10. juni 2.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 17. juni 3.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 24. juni 4.s.e. trin. - Sommerfrokost 10.00 Ida Fonsbøl 

Juli
Søndag  d.   1. juli 5.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d.   8. juli 6.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 15. juli 7.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 22 juli 8.s.e. trin. 11.30 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Vi ønsker alle et dejligt forår og en varm sommer!

Sognepræst
Ida Fonsbøl ·  Mosegårdsvej 4 ·  5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk ·  Mandag fri

Kordegn 
Ellen Sørensen, træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00 på 
kirkekontoret i præstegården ·   Tlf. 23 42 81 57

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

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

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.
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Torvedagen afholdes 
lørdag den 2. juni 2018 

fra kl. 12-18

Sæt allerede ✘ nu i kalenderen
Masser af boder både erhverv og private, aktiviteter, 
gode tilbud, grillpølser, kolde øl og en hyggelig dag.
Kl. 18 fællesspisning fra grillen tilberedt af slagteren. 

Vil du også deltage i Torvedagen den 2. juni 2018?
Har du en virksomhed i Skårup el omegn? Har du en virksomhed og bor her i området? 

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

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

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

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

Torvedag i Skårup 2018

Musik  
hele 

dagen

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES

VIND FEDE PRÆMIER: 
BIL TIL LÅNS I EN UGE, 

CYKEL & INDKØBSVOGN 
FYLDT MED VARER
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

dl
bg

.d
k

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

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

1 felt
Pris:  1710,- 

pr. år
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Lokalhistorisk	Forening	
Den	3.	april	var	der	generalforsamling	i	Lokalhistorisk	Forening	og	Arkiv,	og	selvom	der	er	rigtig	
mange	af	vore	medlemmer	der	har	hørt	om	hvad	der	er	sket	i	det	forløbne	år,	kommer	her	
alligevel	et	referat	af	beretningen.	Igen	synes	bestyrelsen	at	vi	lever	op	til	èn	af	de	første	
paragraffer	i	vores	vedtægter,	nemlig	at	formidle	den	lokale	historie.	I	12	år	har	vi	nu	i	samarbejde	
med	Borgerforeningen	haft	et	fælles	arrangement	lige	omkring	1.	marts,	hvor	vi	har	fyldt	
pensionist	huset	med	folk	der	gerne	ville	se	billeder	og	høre	historier	om	det	lokale.	De	sidste	3	år	
har	det	været	over	emnet,	Skårup	Sogn	set	fra	luften.	Hen	over	året	har	vi	forskellige	andre	emner,	
som	kun	er	for	medlemmer,	de	skal	have	lidt	mere	for	den	kontingent	de	betaler,	nemlig	den	
nette	sum	af	40	kr.	pr.	år.	Der	har	været	udflugt	til	Skårupøre	Vingård	med	stor	tilslutning,	og	
andre	foredrag	bl.a.	om	Knud	den	Hellige,	og	kirkens	renovering	i	2006,	og	ikke	mindst	vores	
generalforsamling	hvor	55	hørte	tidligere	maraton	løber	og	OL	deltager	Allan	Zachariasen	
underholde	os	på	fynsk,	med	en	fortælling	om	at	være	professionel	løber	inden	der	var	noget	der	
hed	sådan,	og	om	hvordan	man	så	blev	aflønnet.		

Alle	disse	ting	foregår	i	pensionist	huset,	hvor	vores	medlemmer	bedst	kan	lide	at	komme.	Men	vi	
bruger	også	mødelokalerne	i	kulturhuset,	det	har	vi	gjort	i	det	forløbne	år	når	skoleklasser	og	
spejdere	kom	for	at	høre	lidt	historie	til	opgaver	de	skulle	løse.	Det	har	været	en	stor	fornøjelse	at	
fortælle	og	hjælpe	disse	grupper	som	har	været	lydhøre	og	interesseret.		

Efterhånden	er	vi	blevet	så	moderne,	at	man	kan	begynde	at	finde	hvad	arkivet	har	på	”lager”	ved	
at	gå	ind	på	arkiv.dk	Vi	har	en	mand	i	bestyrelsen	som	er	begyndt	at	indtaste	på	denne	side,	som	
stadig	bliver	udvidet.	Til	de	forskellige	arrangementer	har	der	været	329	personer.		

I	2016	havde	foreningen	lidt	over	180	medlemmer,	
det	er	steget	til	næsten	200,	en	stigning	som	vi	tror	
skyldes	folks	interesse	for	den	lokale	historie	og	
formidlingen	af	den.	Derudover	hjælper	vi	både	
lokale	og	folk	fra	hele	landet	med	forskellige	
oplysninger.	Det	er	jo	populært	at	slægtsforske,	selv	
om	meget	er	på	nettet	har	folk	alligevel	brug	for	os	
engang	imellem.	Efter	generalforsamlingen	i	år	var	
der	et	kort	foredrag	med	billeder	og	film	om	
fastelavns	traditioner	her	i	sognet,	derefter	blev	der	
vist	nogle	film	fra	Skårup	optaget	i	60erne.	Også	i	år	
var	der	stor	tilslutning.																p.v.a.	foreningen	
Richard	Sørensen	

Fastelavns	ridning	til	hest	i	50erne,	her	samlet	på	Nygård	til	middagshvil.	



36 Tømrermestre 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

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Tekst: Vibe. 

Lis Bystrup måtte desværre aflyse sin fernisering pga influenza, så vi kan desværre ikke vise billeder af eller fortælle om 
denne begivenhed. Lis’ fine udstilling fortjener dog alligevel at få et ord med på vejen, så her vises et par fotos fra selve 
udstillingen, som besøgende i SKI kan nyde indtil slutningen af april. 

Lis’ billeder er en mangfoldighed af farve og former, som ikke bare kan overses med et hurtigt øjekast. De kræver, at 
man dvæler lidt foran hvert billede og går på opdagelse i Lis’ helt specielle billedunivers.  

På de følgende fotos kan man se små udsnit af malerierne. Disse udsnit er i sig selv er små billeder. Her kan man se, 
hvordan spændende former, levende streger, væsener og figurer dukker frem, når man går tæt på.  

Lis’ abstrakte malerier rummer nemlig en mængde små 
fortællinger i den store billedfortælling og det er såle-
des de mange små dele, som skaber helheden i bille-
det, så betragteren bliver ført på en spændende og 
finurlig rejse rundt på billedfladen. 

Jeg kan kun opfordre SKI’s besøgende at stoppe op en 
stund og give sig tid til at dvæle lidt ved den spænden-
de udstilling i Foyeren. 
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Jo er født og opvokset i midt i København, faktisk i Istedgade, dengang Isted-
gade var den ”forbudte” gade med prostitution og kriminalitet. 

Jo’s rejse med maleriet startede, da hun var helt ung og det har været et be-
kendtskab, der i perioder har fyldt rigtigt meget og i andre perioder ingenting.  
I nogle perioder har hun arbejdet intenst med maleriet og i andre perioder 
har det været andre kreative ting, hun har været optaget af.  
Jo har således også arbejdet med filtning, syning af kurve og tasker, mosaik og 
ikke mindst keramik. 

Da Jo var ca. 20 år, blev hun optaget til tegneundervisning på Glyptoteket i 
København. Undervisningen blev varetaget af en gruppe kunstnere, der var 
tilknyttet stedet.  Kunstneren, som underviste Jo, hed Egon Bjerg Nielsen og 
siden gik Jo på hans private malerskole. 

Så lå tegning og maleri stille i en lang årrække. Jo fik børn og uddannelse; 
først som pædagog og siden som socialrådgiver med efterfølgende arbejdspe-
rioder, så maleriet blev lagt på hylden. 

Da Jo i 2000 flyttede med sin familie til Sydfyn, begyndte hun på Kerteminde 
Kunsthåndværkerskole. Hendes hovedfag blev dog ikke maleri, men derimod 
keramik, som hun siden har arbejdet rigtigt meget med.  

For nogle år siden besluttede Jo så, at nu skulle maleriet have første prioritet, 
hvilket betød, at hun blev nødt til at lære mere om det at male. Især fordi, 
som hun selv udtrykker det; ”Der er meget at holde styr på, hvis et billede skal 
blive interessant”. Jo har siden fået undervisning hos flere lokale kunstnere, 
både hos Majbritt Schulz og Peter Borch og sluttelig hos Birger Møller. Disse 
kunstnere har lært Jo en masse og efterhånden synes hun, at hun har fået et 
godt fundament til at udvikle sin eget udtryk og stil.  
De fleste af de malerier, vi skal se i SKI er netop nogle af Jo’s nyeste. Jo har 
gennem tiden forsøgt sig med mange forskellige kreative materialer, som fx 
kul og kridt, akvarel, pastelkridt, olie- og akrylmaleri, hvilket er det, hun for-
trinsvis bruger i dag. 

Jo bor smukt mellem Oure og Lundeborg. Hun har indrettet sig et dejligt 
værksted på stedet og i haven er opstillet en skurvogn, som Jo kan bruge til sit 
maleri om sommeren.  
Udstillingen i Kulturcenteret er første gang Jo udstiller sine malerier.  
Hun har derimod udstillet sin keramik flere gange.  På SAKs julemarked har Jo 
solgt både keramik og kunsthåndværk gennem adskillige år og hun har desu-
den udstillet keramik på Møllen i Ollerup og på bibliotek i Gudme. Jo ser frem 
til at udstille i Skårup Kultur– og Idrætscenter, hvor hun har tænkt sig at sup-
plere sine seneste malerier med en del keramik.  

I kunstgruppen glæder vi os til at vise Jo’s smukke malerier frem.  Og så endda 
som det første udstillingssted. 

I maj og juni har vi  endnu en dygtig, lokal kunsters værker til udstilling i Galleriet i SKI.  
Denne gang er det Jo Hemstra, som bor og arbejder i Oure. 
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Hvis du vil vide mere om Jo Hemstra, kan du besøge hendes 
hjemmeside, som er www.johemstra.dk.  
Hvis man er interesseret i et af hendes værker, kan hun kontaktes enten på mail: johemstra@hotmail.com eller på mo-
bil 23377057.  
Det er også muligt at komme på besøg i værkstedet, hvor man kan se en stor del af Jo’s kreationer; keramik, filttørklæ-
der og –luffer, tasker m.m. Så skal man blot kontakte Jo forinden. 

 

KUNSTGRUPPEN SØGER LOKALE UDSTILLERE: 

Vi har 6 udstillingsperioder á 2 måneder i løbet af året.  
Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille.  
Ideen med galleriet er netop at vise, hvilken mangfoldighed af kreative  

og idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 

Vi sørger for PR både i ”Folk & Fæ”, i Brugsen og i de lokale aviser  
og vi hjælper gerne med opbygning af udstillingen og efterfølgende fernisering.  

Så kom ud af skabet og kontakt os! Vi glæder os til at høre fra dig. 

Kontakt Vibe: 41609211. Mange hilsner Kunstgruppen 

Skårup Kunstgruppe 
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

BOGFØRINGS- OG 
KONTORASSISTANCEN
SUSAN SUNNE
Åbyvejen 18
5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18
susan-bloch@post.tele.dk

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	  

	  

	  

Naturlig balance

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

30 24 71 86
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En	sjælden	fødselsdag.	

”Folk	og	Fæ”	bringer	ikke	artikler	om	fødselsdage	–	dertil	er	der	alt	for	mange	spændende	
mennesker	i	Skårup	Sogn,	som	så	ville	få	en	lykønskningsartikel	her	i	vort	blad.	

Men	vi	gør	meget	gerne	en	enkelt	undtagelse.	

Skårup	Sogns	Borgerforening	fylder	nemlig	60	år.	

Foreningen	-	eller	rettere	-		de	mange	ildsjæle	i	foreningen,	som	gennem	årene	har	gjort	Skårup	
Sogn	til	et	lidt	bedre	sted,	fortjener	en	artikel	om	de	aktiviteter,	den	har	gennemført	og	stadig	
gennemfører.	

For	at	få	en	snak	om	Borgerforeningen,	som	den	kaldes	i	daglig	tale,	har	jeg	besøgt	formanden	for	
foreningen,	Jørgen	Erik	Kristensen.	

Det	skal	da	lige	nævnes	her,	at	Jørgen	Erik	fylder	70	år	den	11.august-.	

Og	”Folk	og	Fæ”	vil	da	gerne	i	den	anledning	ønske	Jørgen	Erik	et	stort	tillykke,	og	en	velfortjent	
tak	for	det	store	arbejde,	han	har	gjort	og	stadig	gør	for	vort	lokalsamfund	–	men	en	artikel	får	han	
nu	ikke.	

Foreningen	starter	den	30.	april	1958.	

Nogle	år	forinden	var	der	i	Skårup	startet	en	Handels-	og	håndværkerforening,	som	kun	optog	
handlende	og	håndværkere	som	medlemmer	i	foreningen.	

Det	var	der	mange,	som	syntes	var	lidt	for	snæver	en	medlemskreds,	så	man	besluttede	i	
foreningen	at	ændre	navnet	til	Skårup	Sogns	Borgerforening,	og	dermed	åbnede	man	samtidig	op	
for,	at	alle	borgere	i	Skårup	Sogn	kunne	blive	medlem.	

Jeg	indleder	snakken	med	formanden	med	følgende	spørgsmål:	

”Hvad	er	formålet	med	Skårup	Sogns	Borgerforening?”	

Jørgen	Erik	henter	lovene	for	foreningen	frem.		

Der	står	direkte	citeret:	”Foreningens	formål	er	at	samle	Skårup	Sogns	beboere	til	møder	og	
sammenkomster,	og	at	værne	om	sognets	interesser	og	traditioner.”	citat	slut.	

Det	lyder	jo	rigtig	flot,	men	det	betyder	i	praksis,	at	foreningen	laver	aktiviteter	for	alle	sognets	
borgere,	både	børn	og	voksne,	og	samtidig	yder	økonomisk	støtte	gode	formål.	

Jeg	fortsætter	samtalen	med	at	spørge	formanden:	”Prøv	at	fortælle	lidt	om	de	aktiviteter,	som	
borgerforeningen	laver	i	dag.”	

Jørgen	Erik	tager	en	dyb	indånding,	for	der	er	mange	aktiviteter,	der	skal	nævnes:	
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En	af	de	utallige	aktiviteter,	som	laves	af	borgerforeningen	er	den	årlige	juletræsfest,	som	samler	
op	til	200	børn	fra	sognet.	

	

Jørgen	Erik	tager	en	dyb	indånding,	for	der	er	mage	aktiviteter,	der	skal	nævnes:	

1. vi	laver	flagalleer	til	konfirmationer	og	til	særlige	festdage		
2. Vi	laver	fastelavnskørsel.	
3. Vi	laver	tøndeslagning	for	børn	og	voksne.	
4. Vi	laver	juletræsfest	for	børnene,	med	op	til	200	børn.	
5. Vi	laver	badebroen	ved	Skårupøre.	
6. Vi	laver	en	bustur	til	Århus	til	”Cirkus	Sumasumarum”	med	op	til	80	deltagere.	
7. Vi	laver	spillegilder	i	Skåruphallen	hver	14.	dag	–	til	glæde	for	mange	trofaste	deltagere.	
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Her	er	et	billede	af	nogle	af	deltagerne,	som	hvert	forår	sætter	badebro	op	ved	Skårupøre	-ofte	en	
våd	fornøjelse,	men	alligevel	med	et	smil.	

Efter	denne	imponerende	opremsning,	spørger	jeg:”	Hvor	kommer	pengene	fra	til	de	mange	
aktiviteter?”	

Jørgen	Erik	svarer:	

”Først	og	fremmest	kommer	pengene	fra	vore	medlemmer.	

Dernæst	tjener	vi	stadig	en	del	penge	på	vore	spillegilder,	selvom	indtægten	de	senere	år	er	faldet	
betydeligt.	

Så	kommer	der	heldigvis	en	del	penge	ind	ved	den	årlige	fastelavnskørsel,	hvor	folk	er	generelt	er	
meget	villige	til	at	give	en	skærv	til	foreningen.	

	

Et	billede	af	biler,	linet	op	til	den	årlige	fastelavnskørsel	
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Endelig	får	vi	en	del	penge	ved	at	udleje	flag,	lyskæder	og	æresporte.	

Så	økonomien	i	foreningen	er	egentlig	ok.	Der	er	penge	i	kassen.”		

	

	

Billede	af	den	nye	bestyrelse	i	Borgerforeningen.		

Mit	næste	spørgsmål	lyder:	”Hvem	sidder	i	dag	i	bestyrelsen?”	

I	dag	består	bestyrelsen	af	følgende	9	medlemmer:	

Jørgen	Erik	er	formand,	Kit	West,	Peter	Hansen,	Allan	Schevbs,	Erik	Bo	Sørensen,	Tommy	Feder,	
Morten	Karmishall,	Arne	Bondo	Pedersen	og	Søren	Nielsen	er	de	øvrige	bestyrelsesmedlemmer.	

Hvor	mange	medlemmer	har	foreningen?	

”I	dag	er	der	omkring	500	medlemmer”,	lyder	svaret.	

Jeg	får	også	at	vide,	at	der	nogle	frivillige,	som	hjælper	til	ved	spillegilderne,	og	ved	andre	
arrangementer.	Og	der	kan	sagtens	bruges	flere.	Man	skal	blot	ringe	til	62231270,	hvis	man	ønsker	
at	give	en	hånd	med	en	gang	imellem.	
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Hvordan	fejrer	foreningen	fødselsdagen?	

”Fødselsdagen	fejres	med	et	åbent	hus-arrangement	i	Pensionisthuset	lørdag	den	
21.	april	fra	kl.	14	-17.	Alle	er	meget	velkomne.	

Her	vil	der	blive	serveret	lidt	mundgodt	og	lidt	drikkelse.	Samtidig	har	vi	fået	Richard	Sørensen	fra	
Lokalhistorisk	Forening	til	at	komme	med	plancher	og	gamle	protokoller,	så	man	kan	få	mulighed	
for	at	se	lidt	tilbage	i	historien.”		

	

Et	meget	populært	arrangement	er	den	årlige	tøndeslagning,	for	både	børn	og	voksne.	

	

Til	slut	spørger	jeg	formanden:	”	Hvordan	ser	fremtiden	ud	for	fødselaren?	

”Jeg	synes	egentlig,	at	fremtiden	ser	ganske	lovende	ud.	Bestyrelsen	er	fuldtallig,	aktiviteterne	
kører	planmæssigt,	og	vi	føler,	at	der	er	stor	opbakning	fra	borgernes	side	til	det,	vi	laver.	

Men	en	appel	til	alle:	mød	fortsat	frem	til	arrangementerne	og	kom	gerne	med	nye	ideer	til	
kommende	aktiviteter,	og	endelig:	gerne	melde	sig	som	hjælpere.”		

Jeg	takker	formanden	for	snakken	og	fra	”Folk	og	Fæ”	vil	vi	gerne	slutte	med	et	stort	tillykke	til	
foreningen	og	samtidig	udtrykke	håbet	om,	at	foreningen	fortsætter	på	samme	måde	med	at	gøre	
Skårup	Sogn	til	et	godt	sted	at	bo.	

Tekst:	Kaj	Stillinger,	Billeder:	formandens	private	arkiv	
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Inge Nielsen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86

1 felt
Pris:  1710,- 

pr. år
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Stjernehimlen	lige	nu	
Af:	Amatørastronom	Erik	Appel,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24,	Åbyskov	

Vintermånederne	har	været	lidt	kedelige	for	planetkiggere,	fordi	de	store	planeter	ikke	har	været	synlige	på	
vores	nattehimmel.	Men	nu	hvor	foråret	kommer	er	planeterne	igen	på	vej	op	over	nattehorisonten	i	deres	
evindelige	turer	rundt	om	solen.	På	fig.	1	ses	hele	3	planeter,	nemlig	Mars,	Saturn	og	Jupiter	som	de	kan	ses	
på	den	sydlige	og	sydvestlige	morgenhimmel	i	løbet	af	april	og	en	del	af	maj	måned.	De	3	planeter	står	
stadig	tidligere	op,	så	de	sidst	i	april	også	vil	kunne	ses	det	meste	af	natten,	om	end	de	ikke	kommer	ret	
højt	op	på	himlen	(dog	ikke	Mars,	der	halter	lidt	bagefter).	Den	5.	og	4.	maj	er	Saturn	i	natte-	og	
morgentimerne	lige	ved	at	støde	ind	i	månen,	idet	de	vil	passerer	hinanden	i	en	(tilsyneladende)	tæt	
afstand	på	under	3	grader.		

	

Fig.	1	Planeterne	Mars	,	Saturn	og	Jupiter	på	morgenhimlen	søndag	den	20.	april	kl	05:00,	ret	lavt	10-12	grader	over	den	sydlige	
horisont.		Saturn		og	Mars	ses	hele	april	og	maj	i		stjernebilledet	Skytten	(Sagittarius),	mens	Jupiter	tilsvarende	ses	i	stjernebilledet	
Vægten	(Libra).	I	løbet	af	april	og	maj	måned	ses	planeterne	tidligere	og		tidligere,	men	endnu	lavere	på		nattehimlen.	Den	tydelige	
stjerne	ca.	midt	imellem	Saturn	og	Jupiter	er	Antares	i	stjernebilledet	Skorpionen.	

Sommertrekanten	og	galakserne	

Ud	over	planeterne	er	der	jo	altid	en	masse	andre	objekter	på	nattehimlen	at	kigge	på.	F.eks.	bliver	den	
velkendte	sommertrekant	synlig	på	den	østlige	nattehimmel	ud	på	de	små	timer	i	løbet	af	april	måned.	

Altair	som	er	den	sydligste	stjerne	i	sommertrekanten,	begynder	at	
kigge	over	den	sydøstlige	horisont	i	starten	af	april	måned.			

Sommertrekanten	består	af	de	tre	stærke	(dobbelt)stjerner,	Deneb,	
Vega	og	Altair.	De	ligger	i	hver	deres	stjernetegn,	Deneb	i	stjernetegnet	
Svanen,	Vega	i	Lyren	og	Altair	i	stjernetegnet	Ørnen.		Som	det	ses	af	
figur	2	ligger	Deneb	og	Vega	øverst	ca.	20	buegrader	fra	hinanden,	med	
Altair	nederst	ca.	30	grader	under	i	trekantens	spids,	der	peger	nedad.	
Den	19.	april	står	Altair	op	kl.	00:25	og	er	allerede	20	grader	over	den	
østlige	horisont	kl.	0300	senere	på	natten.	Husk	at	en	knyttet	næve	i	
udstrakt	arm	svarer	nogenlunde	til	10	buegrader	på	nattehimlen.	

	

Fig.	2	Sommertrekanten	
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Med	bare	en	forholdsvis	simpel	stjernekikkert	på	omkring	80	mm	i	diameter	kan	man	altid	se	et	væld	af	
spændende	objekter	på	nattehimlen	–	planeterne,	stjernehobe,	gallakser,	Saturns	ringe		mv.	Som	et	
eksempel	vises	i	fig.	3	et	fantastisk	eksempel	på	en	gallakse,	der	lige	nøjagtig	vender	siden	til	sigtelinien	fra	

jorden.	Gallaksen	vil	kun	ses	som	en	tynd	streg	med	
en	bule	på	midten,	afstanden	fra	jorden	til	gallaksen	
er	imponerende	stor	-	30	millioner	lysår.	

	

Fig.	3	NGC	4565	i	stjernetegnet	Berenices	Lokker,	ca.	3	grader	sydøst	for	Gamma	Comae.	Stjernetegnet	ligger	ca.	25	grader	under	
Karlsvognen,	der	en	del	af	det	velkendte	stjernetegn	Store	Bjørn,	der	hele	natten	ses	højt	på	himlen.	Stjernetegnet	ses	på	billedet	til	
højre	

Sidste	nyt	fra	udforskningens	verden	–	JUNO-missionen	til	Jupiter	

Fra	den	årlige	astronomikonference	i	London	i	februar	måned,	kan	jeg	ikke	lade	være	med	at	fortælle	om	
de	sidste	nye	billeder,	som	NASA,	den	amerikanske	rumfartsorganisation	har	modtaget	fra	rumsonden	
JUNO,	som	jeg	tidligere	har	omtalt.	Billeder	og	videoer	fra	missionen	blev	vist	på	konferencen	af	den	
ansvarlige	for	missionen,	dr.	Jack	Connerney	fra	Goddard	Space	Flight	Center	i	USA.	JUNO	blev	opsendt	i	
2011	og	ankom	til	Jupiter	den	4.	juli	2016.	JUNO	har	indtil	nu	foretaget	53	flyvninger	rundt	om	Jupiter	i	få	
tusinde	kilometers	højde.	JUNO	har	taget	de	mest	utrolige	fotos	af	gasplaneten	Jupiters	urolige	overflade,	
se	et	udsnit	af	foto	på	fig.4.	

	

Fig.	4	Jupiters	overflade	optaget	af	JUNO	i	4300	km	højde.	
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JUNO	missionen	har	til	formål	at	udforske	Jupiter,	for	derigennem	at	finde	svar	på	de	mange	ubesvarede	
spørgsmål,	der	fortsat	er	om	
planeternes	dannelse.		

Måske	maleren	Vincent	van	Gogh	
vidste	bedre,	da	han	i	1889	malede	
”Hvedemark	med	Cypresser”	som	ses	i	
udsnit	på	fig	5.	Ligheden	med	de	nye	
billeder	fra	Jupiter	er	i	hvert	fald	
slående!		

	

	

	

	

	

	

(Foto:	Erik	Appel,	National	Gallery,	London)	

Fig.	5	”En	hvedemark	med	Cypresser”	af	Van	Gogh,	1889	–	eller	er	det	Jupiters	overflade?	

Vi	må	på	nuværende	tidspunkt	konstatere,	at	der	fortsat	er	utroligt	meget	vi	ikke	forstår	om	universet,	end	
ikke	vores	eget	solsystems	dannelse	er	ordentlig	kendt.	Vi	ved	kun	at	ca.	5	%	af	universet	består	af	stof	som	
vi	nogenlunde	kender,	men	at	resten	består	af	usynligt	stof	(72%)	og	usynligt	energi	(23%)	som	vi	ikke	aner	
hvordan	er	opstået	og	hvordan	det	ser	ud.	Vi	kalder	det	derfor	for	mørkt	stof	og	mørk	energi.	Det	gemmer	
sig	mellem	300.000.000.000	gallakser,	hvoraf	vores	mælkevej	er	én.	Hver	gallakse	rummer	300.000.000.000	
stjerner	(hvoraf	vores	sol	er	én),	-		så	der	er	nok	at	tage	fat	på	for	forskerne		-	og	alle	os	andre!	
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Nyt fra
damgårdsklubben

Så lykkedes det at få valgt en ny bestyrelse
i Damgårdsklubben. 

Her står vi flankeret af den nye
sektionsleder på Damgården, 

Jonna Dirksen                              

Aktiviteter i Damgårdsklubben 2018

Spildegilde 27/5 kl 14 i skåruphallen

Loppemarked 2/9 kl 10-13 i Skåruphallen   

Effekter til loppemarkedet afhentes gerne.

Ring til FORMANDEN Erik Knudsen på tlf. 60 25 57 32.

Julemarked på Damgården (nærmere info tilkommer) 

Oskar ll

er det, det hele handler om

Frivillige chauffører kører for de ældre i Skårup Sogn.

Vi kører for medlemmer til spillegilde, læge, tandlæge eller dine 
specielle behov

RING TIL KØRSELSLEDEREN K.E.RASMUSSEN TLF 71-21-12-31

Ring helst 2 HVERDAGE FØR kørslen skal finde sted.

Rimelige priser for kørsel fremgår af DAMGÅRDSKLUBBENS  folder 

som omdeles i April måned i forbindelse med, at vi kommer rundt i Skårup  kirke sogn og 
sælger medlemskort. 

OSKAR ll KAN ALTID BRUGE FLERE FRIVILIGE CHAUFFØRER…!

 

www.damgaardsklubben.dk 
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.30Skårup

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

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

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

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Folkefesten bliver i år med 50’er tema og vi lover endnu engang … 

• TOP-underholdning 
• NYT live-band 
• Go’ gammeldags mad 
• og masser af glade mennesker  

        i højt humør ! 
 

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

 Venlig hilsen 

Det festlige udvalg 
Følg med på Facebook – 
”Skårup Folkefest”  
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Skårup Pensionistforening 
 

7. februar afholdt vi fastelavnsspisning. Vi fik pølsebord og fastelavnsboller til kaffen 

Mogens-maler sørgede for en hyggelig stemning. 

 

7. marts havde vi besøg af to medarbejdere fra Borgerservice i Svendborg 
Kommune. Overskriften var ”den digitale pensionist”. De fortalt meget levende om 
muligheder og udfordringer i den nye digitale verden. Vi fik også en masse at vide 
om regler for helbredstillæg, ældrecheck m.m. Desuden var vi inde på de nye regler 
for fornyelse af kørekort, når man kommer op i alderen. Alt i alt en meget lærerig 
eftermiddag. 

 

21. marts blev der afholdt generalforsamling for alle tre foreninger tilknyttet 
Pensionisternes Hus. Bjarne Hoffensetz blev udskiftet med Bodil Jeppesen i 
hovedbestyrelsen. Desuden blev der valgt nye suppleanter: Peder Jørgensen og Åse 
Jensen. I de øvrige bestyrelser var der ingen udskiftninger. 

 

4. april afholder vi vor traditionelle påskefrokost. 

25. april kl. 14 er der modeopvisning i Pensionisternes Hus, hvor Seniorshoppen vil 
vise forårs- og sommerkollektionen. Så mød frisk op alle damer, der plejer at være 
meget at se på. Det hele bliver fremvist af lokale damer, og der er rig lejlighed til at 
se og prøve det store udvalg .  
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for fornyelse af kørekort, når man kommer op i alderen. Alt i alt en meget lærerig 
eftermiddag. 

 

21. marts blev der afholdt generalforsamling for alle tre foreninger tilknyttet 
Pensionisternes Hus. Bjarne Hoffensetz blev udskiftet med Bodil Jeppesen i 
hovedbestyrelsen. Desuden blev der valgt nye suppleanter: Peder Jørgensen og Åse 
Jensen. I de øvrige bestyrelser var der ingen udskiftninger. 

 

4. april afholder vi vor traditionelle påskefrokost. 

25. april kl. 14 er der modeopvisning i Pensionisternes Hus, hvor Seniorshoppen vil 
vise forårs- og sommerkollektionen. Så mød frisk op alle damer, der plejer at være 
meget at se på. Det hele bliver fremvist af lokale damer, og der er rig lejlighed til at 
se og prøve det store udvalg .  

 

 

 

-  
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Det sker i

Onsdag den 18. april kl. 19.30 vil Marc Chagalls liv og værker blive genstand for 
et foredrag om magisk billeddigtning og fantastisk fabulering.
Anders Carlsson vil drage os ind i Chagalls drømmeagtige univers. 
Alle er velkommen.

Onsdag d. 2.maj kl. 17.00 – 18.00 synger vi i kirken med Andre` Isager ved klaveret.

Onsdag d. 2. maj kl. 19.00 i kirkehuset.Info aften, hvor Anders Carlsson fortæller 
om Karen Blixen og Rungstedlund, så vi er godt forberedt til forårsudflugten.

Fredag d. 11. maj. Heldagsudflugt til Rungstedlund, Roskilde Domkirke og 
Osted Efterskole. Der er få ledige pladser, oplysninger kan fås ved henvendelse 
til Lene Isager, 40402646.

Lørdag d. 26. maj kl. 16.00 i kirken. 
Koncert med Midt-Vest Pigekor og lokale piger fra workshoppen.

Onsdag d. 6.juni kl. 17.00-18.00 synger vi i kirken med Andre` Isager ved klaveret.

Torsdag d. 14. juni kl.19.00. Sommerkoncert med ”Opsang”i kirken.

Husk alle er velkommen til alle vores arragementer!
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    Der er meget,
der kan gå godt!
,,

SELVOM jeg er født
i Svendborg, hvor
det første, man lærer
at sige, er »det går
aller’«. Ja, så er det
formentlig fordi
mine forældre emi-
grerede til et andet
land da jeg var fem
år, at der alligevel er
så meget, der kan gå
godt. Den kendsger-
ning blev mit gode,
lange livs kompas.
I barndomslandet
blev jeg så dygtig til
sport, at jeg kom på

landsholdet i både håndbold, fodbold og badminton.
Hvis min far ikke indoktrinerede i puberteten, at et godt
sexliv holder én fra sportens fristelser, havde jeg formentlig
henslæbt alderdommen på privathospital for idrætsskader.
Men opvæksten blandt originaler og folk med prægtige
øgenavne i et vidunderligt landsbysamfund på Horne Land
fyldte køjesækken med livsglæde og optimisme. Der er
meget, der kan gå godt, og til det, der ikke gør, har jeg en
rummelig, medfødt glemmeskuffe fra landsholdet i Horne.

SKABEREN, som jeg lærte grundigt at kende i Missions-
husets søndagsskole og hos Pastor Vaffelvælling i kirken –
samt med håndbajere ved filebænken hos smed Brokki –
velsignede mig om søndagen. Jeg tror, det er Ham, der skal
takkes for en god hukommelse og evnen til at huske ting,
der aldrig er sket. Når man har haft tre mindeværdige
lærere, en jomfruelig lærerinde og har været gift 47 år med
en overlærer fra Folkeskolen, skal der notorisk være meget,
der kan gå godt. I syv år modtog jeg højere undervisning
fra læreanstalten, der lå 42 meter over havet. Da tvillinge-
søster Kirsten Bekker er diagnosticeret radikal, må der også
være en brist i mine gener, thi jeg kunne ikke beslutte en
livsbane, så der gik otte læreår, får jeg emigrerede baglæns

tilbage til byen, hvor det aller går. Det vil sige, fordi stads-
ingeniør Bremer og byplanchef olander op gennem
60’erne gennemførte en byrådsbeslutning om, at bilister
skal kunne passere middelalderbyens krogede gader og bak-
ker på halvandet minut, holdt vi pludselig Øst for Paradis.

I ET SKOVDÆKKET KRYDS stod der en smuk, bedaget
vejviser i rødhvide farver med skilte, pegende i alle retnin-
ger samt bænke til radikalister. Det var her, jeg første gang
så ordene, der immer summer som sød musik: Skårupøre!
Vi lod skiltene pege mod urø, Nyborg og Svendborg, og
det var Ham, der satte kursen, hverken min erobring fra
jazzballet på Klinten eller kontrakten fra Svendborg Avis.
- Naarrjjjj! Dér ligger et Hesselager Ishus, lød det fra lærer-
studerende Lise Granhøj på 22 dejlige somre.
- Og dér. Lige dér, ligger der et værtshus. Noterede jeg med
journalistisk næse og landsholdserfaring.
- Ha’ hedder Laurits på Skrænten, forklarede Helmuth, med
begge albuer plantet i samtalestilling ved ishusets luge.
- Og huset dérinde med stråtag er til salg, betroede Helmuth.
Hans udtale røbede, at d’erne var hentet på Sjælland. 

UDE MOD VEST, hvor jeg spillede på landsholdet, lå der
et nybygget hus i Spættekvarteret. Eller Multoften, som ud-
stykningen hed, hvor fem unge mænd byggede egne reder.
Efterhånden som de blev færdige, kom der moderne damer
og lagde æg i rederne. Men ikke i Multoften 9.
- Jeg må ikke flytte sammmen med dig, før vi er gift, sagde
seminaristen. Så i stedet blev min far og mor muleboere
mens vi fik skøde på det paradisiske hus mellem slikbutik
og værtshus. Dér, hvor Drost-søstrenes far i sidste århun-
drede sad på familiens kasseapparet. Et trælokum med
udsigt over halvdøren til bundgarnspæle og Langeland.
Vi forhandlede prisen ned hen over sommeten, og 15.
august 1969, da jeg satte mig i redaktionssekretariatet på
Svendborg Avis med ordre til at gå på Plydsen kl. 11 og 16,
var vi klar til at bygge rede og forsøge os med æglægning.
Eller rettere undgå resultatet af dét. som Far Fedthas mener
kan holde én fra sportens fristelser. Men det var svært, thi
just dén vinter hang gardinerne vandret ind under loftet.
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Da jeg bosatte mig i Skårup, var der et lokalblad, der hed »Folk i Skårup«. Som tilflytter
var det spændende at læse, hvad der skete i lokalområdet. Bladet blev lavet af Bjarne
Bekker, og da han stoppede, synes jeg, det manglede, så jeg foreslog, at frivillige og
ulønnede fra foreninger, skoler m.m., skabte et nyt græsrodsblad. Første »Folk & Fæ«
blev sendt på gaden i 1990. • Som redaktør og fotograf er jeg altid på jagt efter en god
historie. Derfor besøgte jeg Bjarne for at spørge til hans finurlige fortællinger og events.
Om han selv ville skrive? Derfor tekst af Bjarne Bekker, nye billeder af Henning Philbert.

    D   
   

MIN MORFAR, der var fra Harboøre ved yborøn, mødte
Klabautermanden i vinteren 1939-40. Hans skib forliste ved
Hebriderne – eller Hæmoriderne – som jeg til stor jubel forkla-
rede eleverne i Den Højere Læreanstalt. Så jeg har hverken set
Klabautermanden eller morfar. Men jeg så en anden
Klabautermand samme år, som vi indtog huset med lokums-
udsigt og badeværelse – der grundet vintervejret i 1969-70 lå
på Odense Seminarium og på avisen inde i Svendborg (!).
Det var skonnerten »Ariel«, som Nordisk Film havde fundet til
optagelser af den legendariske film. Eller rettere var det en vis
skibsfører fra Mærsk Line, Mogens Frohn Nielsen, som var
hyret til både at finde skuden til filmen og sejle den under
optagelserne. De fandt sted samme år, som en hel masse veje
krydsedes øst for urøkrydset, ude i Skårupøre og Åbyskov
Forsamlingshus. Og der er stadig livlig sejlads på Mindernes
Hav. Fordi Ham dér fra søndagsskolen og rundkirken gennem
trekvart århundrede har anbragt mig på de mest usandsynlige
steder. På billedet foran kabyssen med de kulsværtede skorstene

står Mogens Frohn Nielsen og skuler uden mindste begejstring
på den svinesti, Jan »Dalmose« Madsen og jeg netop har etab-
leret. Inden Skipper nåede at reagere, var der strøet halm på
dækket bag den interimistiske svinesti, vi bankede sammen af
brædder fra ombygning af forsamlingshuset i Åbyskov.
Mogens »Lindely«, der havde flere møl i tegnebogen end
smågrise i stalden på Åbyskovvej, er måske endnu ikke kom-
met sig over tabet af den lille, lyserøde pattegris. Måske ikke...
Det har intet med onde drømme og Klabautermænd at gøre,
men er et herligt minde om en tid, hvor hele Danmark sam-
lede ind til Fulton, og hvor Fulton samlede ind til Åbyskov
Forsamlingshus. Dér var gulvet rådnet bort, så man kun måtte
danse midt i salen. Hele værden var Jens Iversen. Ras stod på
bordet og viste motoren, Hans Andersen malede blankål sorte,
så man i Sargasso Society kunne studere de snoede skabninger
helt ind til benene. Ved langborde midt i salen sad landadel og
husmænd, Niels Risbrænde og Maren Trillebør. De unge fra
Fulton fik ernet smerter i livet. Der var meget, der gik godt...
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     Og nu forliser
han på startlinien!
,,

EJLER var en dygtig
håndværksmaler og et
ejegodt menneske.
Altid klar med en
hjælpende hånd, også
i forsamlinghuset,
hvor han var bestyrel-
sesmedlem. Den
sommerdag, hvor
Fulton anløb som
dommerskib til kap-
sejlads og rævejagt,
havde alle glædet sig
ved mindet om de
tider, hvor  der var
skibsværft og -redere
i Skårupøre. At se
Marstalskonnerten
komme brusende
som en svane, var
som en hilsen fra for-
tiden. Inde på kysten
var der etableret fest-
plads med Poul Erik
Enøje og Vagn Bech
med hjemmeværnets
VHF, der skabte for-
bindelse mellem
dommerskibet og
Johan-for-Satan-da«’s
kornmark.

ROMANTIKKEN lå
som en liflig dyne
over sø og land og de
to helikoptere, der
dansede Svanens Død
mens redningsman-
den i den ende gjorde
klar til at bjerge den
»omkomne« ved
badestranden.

Latteren skyllede fra kyst til kyst, da en yndig, grisefarvet
Lolita-dukke blev halet op i Sikorsky’en fra Eskadrille 722.
Men det var intet imod de scener, der udspilledes på agter-
dækket af »Fulton«, hvor Skipper og jeg kommenterede
anstrengelserne på de sommerblå, krappe bølger – til glæde
for publikum inde på festpladen.
Rævejagt og kapsejlads var forberedt af Albert Mekaniker
og hans motorbåd, der lød som vor tids rutebil i Øhavet;
tordengudens »Højestene«. Nu skulle et halvt hundrede
sejl- og motorbåde kæmpe i pålidelighedssejlads på en tre-
kantbane, lagt ud over mod urø. To gange rundt med
tættest tidsforbrug, mens Skipper noterede start-, mellem-
og sluttider på sit kronometer fra tiden på »Danmark«.
- Og nu, nu nærmer sidste båd sig startlinjen for første gang.
- Det er båd nummer 13, noterede Skipper.
- ført af Ejler Rasmussen, supplerede jeg.

MEN AK OG VE, når Ejler skulle vise skiltet med bådens
nummer, slap han enten ror eller skøde, så venstenvinden
drev jollen bort fra startlinjen. Den gæve maler havde
møjsommeligt glædet sig fra morgenstunden med hyppige
synkebevægelser op til den farefulde færd i ottefods jollen.
- Og nu. NU nærmer båd nummer 13 sig startlinjen for
syvende gang. Skal det lykkes at nå frem til start, kommen-
terede Skipper. Nu med grådkvalt stemme...
- Åhhh-nej. Åhhh-nej. Hvad sker der dog?
Selv i Skippers sidste dage, i september 2010, genopfri-
skede han minderne fra Skårupøre og Åbyskov. Det skete,
mens vi evaluerede Skipperlivet og vort venskab gennem 40
år til bogen »Skipper« og min kommende film.
I juli havde Skipper aflyste mødet i Skårupøre med venner
fra de lystige dage i 70’erne. Fordi lægen kun levnede ham
en sidste tid på denne jord – tre-fire uger. Kræft i hals og
nyre, sukkersygeblind på venstre øje, og trods næsten intet
syn på det højre, grinede han, så tårerne trillede:
- Kan du huskede, da din malerven for syvende gang rakte
hånden mod jollens bund, fandt nummerskiltet og vendte det
over mod Fulton..?
Skippers kommentarer til de seks forudgående forsøg havde
underholdt hele kysten. Nu blandede brølet fra tilskuerne
på kysten sig med Skippers uforglemmelige kommentar:
- Og nu, lige NU forliser båd nummer 13 på selve startlinjen!

Fra sidst i
maj kan du
følge livet i
øhavet fra

det nye
studie i

Skårupøre:
ø.tv og

bekker.dk
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De mange venskaber, der knyttedes i 70’erne og 80’erne om
livet i det lille forsamlingshus, har præget ikke blot min,
men mange andres tilværelse. Tidsånden, inden »tilskuds-
samfundet«, der i dag beskæftiger tusinder af foreningsfolk
med ansøgninger, er afløst af et projektledererhverv, der er
blevet Danmarks største. Prøv selv at Google ordet projekt-
leder. I dag, mandag den 2. april 2018, var der en million,
seks hundrede og tres tusinde beskrivelser af projektledelse.
Man kan mene, det er livet i den såkaldt globale landsby,
der kræver stortænkning. Når jeg ser billedet af skibshunden
»Bådsen« sammen med Skipper og Farmor i Svendborg
Havn før en kapsejlads i Skårupøre, træder troubaduren
Niels Hausgaard op på scenen med sin replik om hunden
»Muddi«, der ligger i kurven og fintænker.
Jeg er glad for at ha’ oplevet en tid med Inge og Erling
Bothes »Wild Rover« under bovsprydet på »Fulton«, og
Landsbyspillemanden Villy på bovsprydet med kvindevenlig
rejsning. Og så var der replikken til Jan Dalmose og jeg, da
vi opsøgte borgmester Svend Aage Andersen for at blive
fritaget for de traditionelle 5.000 i forsamlingshus-tilskud:
- Er I towlige derude i Åbyskov. Det kan jo skabe præcedens...

     O   
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    Jamen – jeg har
da min kampvogn..!
,,

HAN VAR et af de
mennesker, der gik
småtrallende
gennem verden.
Altid let til smil og
ind imellem med en
lille melodi til 
afveksling for de
glade tralalala’er.
Som det er med
mennesker, som man
føler stadig går
ved sin side, selvom

de længst er parkeret i evigheden, er det ikke til selv at give
svaret: Hvornår mødte jeg første gang Albert Mekaniker.
Det med Nielsen kom først langt senere! Da bilen skulle på
værksted længere henne ad strandvejen så jeg kunne læse
det på facaden: Strandvejens Auto v/ Albert Nielsen.
Et rimeligt bud er formentlig, at de første strofer jeg hørte
fra Albert, kom i Åbyskov Forsamlingshus ved et jubilæum
i 1972. Her fik jeg en del fornuftige pilsnere med en flok
mænd, der senere skulle blive livslange, muntre venkaber.
Helt sikkert er det imidlertid også, at vi stod ude på herre-
toilettet og tømte gavtyven, da Albert brød ud i sang:

Her i Skårupøre er der meget smukt
særlig dér, hvor stranden slået har en bugt
ligger der så mangt et lille yndigt hjem,
som bag piletræet kigger frem...

Melodien var den om »Fra lørdag nat til søndag morgen«.
Da jeg komplimenterede Albert for både tekst, melodi og
fremførelse, sagde han:
- Det er ikke mig, men Christian og Erna, der har haft den
med til Skårupøre. De synger den skie’godt og når Ras traller
med, er jeg i den syvende himmel...
Ved næste generalforsamling kom vi til at sidde i bestyrelse
sammen. Jeg blev formand og Albert bagmand. Han var en
vidende person, man altid kunne spørge til råds om alt fra
rotoren i en strømforsyning til motoren på en kvinde.
- De rette hænder får alt til at spinde, mente Albert, thi han
var en erfaren mand med dygtige fingre.

DE FØLGENDE ÅR tælles blandt de bedste i Skårupøre-
tilværelsen. Selvom Albert altid havde travlt, skulle der ikke
mange blikke til, før vi helt naturligt blev enige om at dele
to pilsnere. Timerne i forsamlingshuset var livsglæde, der
ville noget. Timerne på værkstedet hektiske. Men timerne
inde i den lavloftede stue i et raritetskabinet af maritime
klenodier, bragte én nærmere himlen end jorden.
Med udsigt til Langeland og deling af endnu to pilsnere
berettede Albert om sit liv og sin familie. Om onklen
omme i Alaska, der gravede guld og støvede historier
om sin farefulde færd gennem livets og havets
storme. Men også om tilværelsen, som Albert var
grumme godt tilfreds med. Da vi nogle år senere skulle
finde på noget originalt til et PR-arrangement for forsam-
lingshuset, sagde Albert de uforglemmelige ord:
- Jeg har da min kampvogn fra Første Verdenskrig derhjemme!



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

folkogfae.dk

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

fra 2. mandag i januar
til 2. mandag i september

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Lørdag d. 21. april kl. 14.00 - 17.00
Skårup Borgerforenings åbent 

Hus arrangement i Pensionisthuset.

Onsdag 25. april kl. 14.00 
Seniorshoppen afholder Modeopvisning i 

PENSIONISTERNES HUS

Fredag d. 18. maj
Avisindsamling, Inca Spejderne Sydfyn

Lørdag d. 2. juni kl. 12.00 - 18.00
Torvedag i Skårup 

D. 2. september kl. 10.00 - 13.00
Damgårdsklubbens loppemarked 

i Skåruphallen 

Lørdag d. 29. september
Skårup Folkefest i Skårup Hallen

Nye arrangementer 
i Åbyskov Forsamlingshus:

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

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