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post@kajstillinger.dk

Grafisk Designe

Anja Bøttger Thunbo
Tlf: 40 88 15 95
anja@skaarupgrafisk.d

Skribent

Anders Carlsson 
Tlf. 62281081/40475919
anders.carlsson65@gmail.com 

Skribent

Det kunne være dig!

?
Skribent

Olaf Søndberg
Tlf. 62 23 10 02
sondberg@tdcadsl.dk

 Kære Folk & Fæ læser!
Ja, - så ligger det skønne danske forår lige foran os, og 

der er meget at glæde sig over, i den tid vi går imøde. 

Der er også grund til at glæde sig over alle de meget  

interessante og forskelligartede indlæg, vi modtager til  

bladet fra vores faste støtter og Folk & Fæ-venner i  

foreninger, skoler, institutioner, kirker m.m.

Vore faste skribenter (med fotograf) bruger gerne meget  

tid til at besøge bladets trofaste sponsorer, - - for det er  

trods alt dem, der financieren langt de fleste udgifter, der  

er forbundet med at lave og udsende sådan et lokalblad. 

De samlede udgifte for året 2015 beløb sig til ikke  

mindre end 194,375,oo kr., - - - og det til trods for, at alle  

i redaktionen arbejder ulønnet.

Jeg vil i samme anledning opfordre alle vores sponsorer,  

der endnu ikke har været portrætteret i Folk & Fæ, til at  

kontakte mig for en aftale. - Vi kommer gerne og besøger  

Jer, både med skribent og fotograf - - for at hører om 

Jeres virksomhed - - men også gerne lidt om 

menneskene bag virksomheden.

Det er måske værd lige at huske, at den egentlige og  

vigtigste mision for lokalbladet Folk & Fæ er at støtte op  

omkring alle de aktiviteter, der foregår i ”vores distrikt”.

Derfor er det også nødvendigt, at vi får nye sponsorer,  

når vi mister nogle af de trofaste sponsorer, vi har haft i  

mange år. 

Heldigvis kommer der også nye til, og vi håber, de vil  

støtte lokalsamfundet ved at tegne et sponsorat i  

lokalbladet Folk & Fæ.

Men vi har et ”lille hjertesuk” fra bladredaktionen.

Vi har tidligere haft nogle dygtige medarbejdere, der var  

gode til at kontakte nye sponsorer. . . . .

Det har vi desværre ikke for øjeblikket. Vi vil derfor  

spørge vore trofaste læsere, om der er nogle, der vil  

hjælpe med denne vigtige opgave. - Kontakt mig snart !

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ. 

Henning Philbert

Bladet udsendes gratis 6 gange årligt til samtlige 2.000  

husstande i 5881 Skårup – 5882 Vejstrup – 5883 Oure.

Deadline for næste blad: Mandag d. 6. juni kl. 17.00 

Bladet udkommer: Fredag d. 17. juni 

Indlæg sendes til Anja: 

anja@skaarupgrafisk.dk 

Oplysninger til aktivitetskalenderen på vores hjemmeside  

sendes til : nillephilbert@gmail.com

Støt dit lokalblad ved at sende et beløb med:

Swipp til telefon: 25487386

MobilePay til telefon: 25487386

Eller ved at indbetale et beløb på vores konto i 

FYNSKE BANK: Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123
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En vognmandsæra er til ende 
Henning Larsen har solgt sin 
vognmandsforretning, og han 
og fru Inger er gået på 
pension. De har ikke holdt ferie 
i 35 år, men nu skal det være. 
Den gamle båd er skiftet ud 
med en 36 fods motorbåd med 
6 køjepladser, så nu 
planlægges der længere ture 
end de vanlige korte week-
endture, og der er også plads 
til at invitere de to døtre med 
med mænder og de fire 
børnebørn. 
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Det hele begyndte lige 
efter krigen i 1947, da 
Hennings far, Hjalmar 
Larsen, købte en lastbil 
og etablerede sin 
vognmandsforretning i 
Øster Åby. I starten blev 
der mest kørt med 
brændsel ikke mindst kul 
og koks, som 
almindeligvis blev brugt i 
kakkelovnen. I 1950erne 
blev forretningen 
udvidet med køb af en 
grusgrav i  
Holmdrup, en lastbil 
mere og diverse 
gravemaskiner. Nu blev 
der leveret sand og grus 
til byggeri og vejanlæg. 

  I 1965 blev Henning som stor dreng ansat i sin fars firma og arbejdede først i grusgraven siden 
som chauffør. Han havde dog ikke mere travlt, end at han kastede øjnene på en sød pige, Inger, 
som boede i nærheden, og som havde 
Job i køkkenet på Damgården.  
 De blev gift i 1977 og fik to piger, Karina og Jeanette. 
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I 1985 overtog Henning 
firmaet fra sin far. Inger 
opgav sit arbejde på 
Damgården for at komme 
hjem og arbejde i 
forretningen. Igen blev 
virksomheden udvidet 
med nye arbejdsområder, 
idet Henning blev både 
autoriseret kloakmester 
og entreprenør. Der kom 
flere maskiner til, og i 

1990erne var der 5 ansatte. I slutningen af 1990erne stagnerede økonomien lidt, og der var kun 
plads til 2-3 ansatte. Den situation varede ved til det sidste også under den lidt alvorligere krise fra 
2008. Henning havde lært af sin far, at 
man først skulle bruge penge, når man 
havde tjent dem. 
I 27 år sad Henning i bestyrelsen i 
Svendborg Vognmandsforening, som i 
dag hedder Fyns Vognmandsforening. 
Den er en underforening under Dansk 
Transport og Logistik, som er 
vognmændenes interesseorganisation. 
Under dette bestyrelsesarbejde fulgte 
Henning nøje med i de mange nye regler 
og restriktioner bl.a. om hviletid, som er 
blevet indført i de sidste 25 år. Henning erkender, at reglerne er fornuftige nok, men synes dog, at 
der er kommet så mange, at det kan være svært for en hårdt arbejdende vognmand at overholde 
dem alle. 

Det har dog ikke været arbejde alt sammen, f.eks. 
spiller musikken en stor rolle i familiens liv. Under 
vores besøg sætter Henning sig til rette ved det 
avancerede orgel, der står i stuen, og spiller en 
smægtende dansemelodi. Tilbage i 1970erne og 
80erne tog Henning sammen med en eller to 
kammerater ud og spillede ved private selskaber og 
til dans bl.a. til bal på Skårup kro. Inger og Henning 
mindes også med glæde de byfester, der for år 
siden blev holdt I Øster Åby ofte på friskolen. 
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Nu takker Henning af, og ”Folk og Fæ” takker for et trofast sponsorat igennem mange år! 
 
 

 
 
 
Foto: Henning      Tekst: Olaf 
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Alt i 
reperation på

BÅDE, 
PÅHÆNGS-
MOTORER,  

TRAILERE OG 
HAVEMASKINER

Salg af brugte 
maskiner

Salg af ny e 
havemaskiner 

til rigtige 
forårspriser

Som altid 
gratis afhentning 

og levering!

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

Mandag til fredag 10.00-17.30. Lørdag 9.00-13.00
Bestillinger modtages gerne før butikken åbner

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
STOR P-PLADS I GÅRDEN

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

 

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og åter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certi�ceret
- 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 åter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certi�ceret
- 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
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Booting Greenland afholdte koncert med Anna 
David og Kaka i Skårup Kultur- og Idrætscenter 
d. 16. marts. Blandt de ca. 300 mennesker der 
var mødt op til koncerten, var der god stemn-
ing og højt humør. Dygtige unge fra Svendborg 
Ungdomsskole sørgede for opvarmningsmusik, 
efterfølgende var der pause, hvor man kunne 
købe mad i cafeen eller lækkerier i slikbutikken. 

Forældre til 6. årgang stod i køkkenet og havde 
travlt med at lave lækre burgere til gæsterne. I 
alt blev der lavet 250 stk., så der var travlhed. 
I slikbutikken, hvor der blev solgt sodavand, 
chips og slik, stod børnene for betjeningen. 
Skårup Grafi sk var aktive med salg af  T-shirt, 
med påtrykt Booting Greenland logo.

Efter hyggepausen var det tid til mere musik. 
En meget veloplagt Kaka var klar, og han var et 
stort hit, så der var trængsel ved scenekanten 
– måske fordi han smed sin T-shirt... 

Efter Kaka var det Anna David, der gik på 
scenen, også hun var klar til at give publikum 
en god oplevelse – hun smed dog ikke T-
shirten. Anna David sang fl ere af hendes nye 
numre men også gamle kendinge - en rigtig 
god blanding. Der var trængsel omkring hende 
efter koncerten, hvor hun gav autografer. 
Flere af børnene var med back stage, hvor de 
blev fotograferet sammen med hende.

Vi er glade for, at vi tog skridtet med denne kon-
cert – det er altid spændende, når man laver et 
sådant arrangement for første gang. Det kunne 
være sjovt at prøve igen, sammen med en 
anden personkreds, måske sammen med Idræts-
foreningen eller Borgerforeningen, hvor man er 
sammen om projektet. Vi har i hvert fald fået er-
faring, som kan bruges fremadrettet og vil gerne 
indgå samarbejde om fremtidige projekter.

BOOTING GREENLAND

2016
BOOTING  

GREENLAND

VI  STØTTER
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Booting Greenland, er en forening, der er i 
gang med at gennemføre et projektforløb med 
6. årgang på Skårup Skole (43 børn og foræl-
dre). Første dialog startede i efteråret 2014, og 
projektet startede for alvor op fra nytår 2015. 
Hele projektet går ud på, i fællesskab gennem 
aktiviteter, at rejse kapital til en ekskursion til 
Grønland i juni 2016. 

Der kører 2 parallelle forløb, et i skolen hvor 
børnene i relevante fag tilegner sig viden om kul-
tur, miljø og natur i Grønland, og et forløb uden 
for skoleregi hvor man ved gennemførelse af fl ere 
forskellige aktiviteter indtjener penge til rejsen. 
Af forskellige aktiviteter kan nævnes indsamling 
af jern/metal, fl asker, batterier, loppesalg, salg af 
lodsedler, hjælp ved Indian Summer Festival, salg 
af juletræer samt sponsorater fra erhverv og pri-
vate - senest ved afholdelse af koncert i Skårup. 
Alle aktiviteter uden for skolen sker i fællesskab 
mellem børn og forældre på årgangen. Til at 
koordinere og planlægge aktiviteter og ideer, er 
der en styregruppe på 7 personer. 

Som gevinst af dette projekt håber vi at få en 
gruppe børn, som er kommet meget tættere på 
hinanden - vi ser det faktisk allerede nu. De har 
oplevet, at ting kan lykkes ved fælles hjælp. De 
har alle kæmpet for dette projekt uanset indi-
viduelle kompetencer, og vi tror, det vil styrke 
dem fremadrettet. Forældrene har opnået tæt-
tere bånd og kendskab til hinanden, og det sty-
rkede fællesskab vil gøre det nemmere at løse 
eventuelle fremtidige udfordringer på årgangen.

Måske kan dette koncept gøres til noget bliv-
ende, som kan gennemføres med kommende 
årgange på Skårup Skole. Vi har i hvert fald fået 
en masse erfaring, som kan videregives til inter-
esserede, ikke nødvendigvis i samme målestok, 
men et projekt valgt af en ny personkreds der 
hjælpes på vej af vores erfaringer. 

Booting Greenland vil sige tusind tak opbak-
ningen fra lokalsamfundet - vi glæder os til at 
fortælle jer om vores oplevelser og vise fl otte 
billeder efter vores rejse.

Booting Greenland, er en forening, der er i Som gevinst af dette projekt håber vi at få en 
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-Klør din hund eller kat sig?!?!- 

5 konkrete fif til hvordan du kan slippe af med kløen og lopper.
Jeg ser rigtigt mange patienter med kløe, både katter og hunde. 
Og det bedste fif jeg kan give jer det er;
Behandle alle dine dyr mod lopper hvis de klør sig. 
Dette gælder hele året.
Her kommer en lille repetition hvis du har et dyr 
som er plaget af kløe eller loppeallergi.

Hos 9 ud af 10 af mine kattpatienter med kløe over 
lænderyggen, finder jeg lopper når jeg undersøger 
dem i min klinik.  

Kun 5% af loppeproblemet findes på selve dyret. 
De resterende 95% af “loppeinvasion” ligger i om-
givelserne (møbler, tæpper, mellem gulvbrædder, 
m.m.) i form af æg, larver og pupper.
Hvis du har problem med lopperne i omgivelserne 
og ikke har lyst at sprøjte med “farlige” kemikalier 
findes det en organisk “loppefælde” som er ganske 
effektiv. Denne er et god supplement til loppebe-
handling hos dine dyr og støvsugning af dine omgi-
velser og kan købes hos din dyrlæge.

Vidste du at: en katteloppe kan leve i 2 
måneder? ! ?

Det er oftest disse kattelopper jeg finder, på både 
hund og katte. Udover kløe, hårløse områder og 
sår i huden så kan loppen sprede bændelorm til sit 
værdsdyr.
Det er ikke altid at man finder levende lopper ved 
kæmning siden eksempelvis katte er ekstremt ren-
lige dyr. Men det findes andre beviser på loppernes 
tilstedeværelse!

 
Loppernes ekskrementer ligner stødt peber eller sorte 
sandkorn. Hvis man er usikker på om det er sand eller 
loppeafføring, så læg det på et stykke fugtigt køkken-
rulle. Blodet i afføringen vil farve papiret rødt når de 
bliver våde. 

Mange hunde og katteejere kan ikke “blive af med 
problemet” når lopperne vel har sneget sig ind. 
Det er fordi: 
- 5 lopper kan blive til 6000 på 3 uger.
- og det tager mindst 6 måneder at komme af med 
lopper hvis du virkelig er blevet hårdt ramt
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Dette kan du gøre:
1. Forebyg/ behandle ALLE dyr i husstanden med pipetter, recept-
pligtige piller eller halsbånd. 
Spørg gerne din dyrlæge om råd. Det koster ikke noget! ;-) 
2. Husk at genbehandle. Minst 1 gang i måneden i tre måneder, 
men helst op mod 6 måneder hvis du virkelig har haft en loppe-in-
vasion.
Siden det største problem er i omgivelserne, støvsug helst grundigt 
hver dag i en måned og speciellt nøje der hvor dit husdyr opholder 
sig.
3. Vask hundetæpper og puder ved 60*C eller put det i fryseren et 
par døgn og gentag et par ganger under behandlingsforløbet. 
4. Har dit dyr haft lopper før? Eller reageret voldsomt på det? 

I disse tilfælden vil jeg anbefalde at I behandler jeres kæledyr forebyggende året rundt. I og med at 
klimatet bliver mildere og mildere og at indendørs temperaturen er ganske behagelig, så får vi ikke 
det forventede “fald” af parasitter om vintern mere. Lopper lever ganske fint året rundt i vores hjem 
og har du fået lopper indendørs så trives de ganske udmærket på dit dyr også om vintern/ tidligt 
forår. Jeg forventer at parasittbyrden i år, både med lopper og flåter bliver ganske stor pga vores 
relativt milde vinter.
5. Og sidst men ikke mindst; Huskede du at støvsuge bilen? Rengøre transportkassen? Puden 
ude i drivhuset som katten altid sider på?
Det er meget ofte de steder man ikke tænker på, som kan være kilde til at man ikke slipper af med 
problemet!
Hvis du i lige vel kan se lopper hos dit dyr, så er du velkommen at kontakte din dyrlæge (eller mig;) 
for yderligere råd og vejledning.

Og hvem er jeg?
Jeg heder Kerstin Halberg og er dyrlæge siden 10 år. Jeg 
har hund, kat, høns og familie i Vejstrup.
Både som privatperson og som erhvervsdrivende dyrlæge 
forsøger jeg at støtte de lokale foretninger rundt omkring. 
Jeg vil gerne støtte vores små lokale samfund og et er-
hvervsliv udenfor storbyn siden at jeg synes at landet har 
så meget at byde på i forhold til København og andre ste-
der.
Jeg driver en lille klinik i Vejstrup, som ligger i nogle dejli-
ge omgivelser.
Det som jeg vil byde min kunder på er en god service og 
en dejlig oplevelse for deres dyr. 
Jeg er meget engageret i alle mine patienter og de skal 
føle at de får den tid de har brug for. 
Derudover er min spidskompetence hudlidelser og det er 
ca. 80% af alle patienter som har en eller anden form for 
hudproblem. 
Jeg forsøger altid at finde den bedste løsning for dig og dit 
dyr samt familien fordi det ønsker jeg selv ønsker når jeg går i byen uanset om det er efter mad, 
service eller varer. 

Held og lykke med at komme til bunds med dit dyrs loppeproblem! 

Kerstin Halberg, 
Dyrlæge på Vejstrupgaard

Om du ønsker at høre lidt mere om et specielt emne er du velkomen at skrive ind til redaktionen: 
Mærk: Til Dyrlægen på Vejstrupgaard)

Folk og Fæ 2016-2.indd   11 05/04/16   16.53



12

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

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

Danske MalerMestre
sv��dbo�g M����ug

Skårup
Malerforretning

Skårup
Tømrer/Snedker

Tlf. 2774 2794

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

• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig
• Certi�ceret til at male med
brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

• Facade isolering
• Udskiftning af vinduer og døre
• Om/tilbygning • Tagarbejde
• Alle former for reparationer

30 års kvalitetsarbejde

Østergade 19 5881 Skårup

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

JØRGEN JENSEN
SKÅRUP A/S
Englandsvej 6
DK 5700 Svendborg
Tlf. 62 23 11 28 
Fax 62 23 11 60
www.jjs-as.dk  e-mail info@jjs-as.dk

Hoved-/Totalentreprise

Meld dig ind på: fi tnessskaarup@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
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Fernisering med børnekunst 

 

Da Byhaveskolens elever holdt fernisering med deres fine billeder i slutningen af februar var der en noget 
større interesse og mange flere gæster, end vi er vant til ved vores ferniseringer. Flere af de udstillende 
elever var nemlig mødt op og nogle havde endda både forældre, bedsteforældre og søskende med. 

Kunstgruppen har tillige  fået mange positive tilkendegivelser fra Kultur og Idrætscenterets mange besø-
gende. Folk synes, det er en rigtig god idé, at børnene også har mulighed for at vise deres ting. Udstillin-
gen oser da også af livsglæde og kreativitet og alle værker er tydeligvis lavet med en umiddelbarhed, som 
vi sjældent ser hos voksne kunstnere. 

Tekst: Vibe. Fotos: Henning og Vibe 

Det ville være et stort plus for Kultur– og Idrætscenteret og 
dets mange besøgende, hvis vi snart igen kan få børn og 
unges værker til at lyse op i foyeren og på trappen.  

Så kom endelig 
frem med jeres 
kreationer og 
meld jer til kunst-
gruppen.  
(Se sidste side i 
denne artikel) 
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10 klasser på Byhaveskolen viser deres forskellige værker frem, så turen rundt i udstillingen byder på mange 
forskelligartede indtryk. Det er tydeligt, at værkerne har krævet et stort forarbejde. Der er således blevet 
arbejdet intenst med de forskellige emner og ofte er emnerne blevet belyst fra mange vinkler, før eleverne 
er kommet til det konkrete billedlige resultat.  

De 2 ældste klasser havde malet store graffiti-billeder med motiver med udgangspunkt i deres egne interes-
ser samt farvestrålende skabelon-dekorationer på elevbibliotekets stole. Andre af de større børn har ved ju-
letid beskæftiget sig med kristne symboler og har malet glasmosaik-lignende mobiler, som hænger i vinduet.  

Nogle har malet Hundertwasser parafraser med 
klare akvarelfarver og én klasse har arbejdet 
med familiebilleder i tegnediktatmetoden.  
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De to funktionsgrupper med de svageste elever, som er fysisk handikappede eller mangler verbalt sprog ud-
stiller billeder malet med fødderne, himmelbilleder  
på lærred og farvestrålende drømmefangere. 

Udstillingen, som bestemt er et besøg værd,  kan ses indtil d. 28. april 

De yngste har arbejdet med et vikingeemne og viser fine vikingeskibe i ler, fint sat op med små lerfigurer og 
et helt vikinge-langhus. 

Ved de enkelte klassers værker kan man læse en lille beskrivelse om, 
hvem der har lavet det, hvordan det er lavet og hvad eleverne syntes 
om arbejdet.  

På én beskrivelse står fx:  
”Vi går i autistklassen på Byhaveskolen. Vi er 11 elever i klassen, i alde-
ren fra 10-17 år. Når vi maler, gør vi det helst ved staffeli, én ad gan-
gen. Så har vi ro til at koncentrere os.  
Det første vi gør, er at vælge et motiv, ud fra to muligheder, som den 
voksne giver os. Så tegner vi efter dette forlæg med blyant. Derefter 
males det op med pensel. Det tager lang tid og kræver stor koncentra-
tion. Så farvelægger vi motivet. Indimellem tørrer vi det lidt med en 
hårtørrer, så farverne ikke flyder sammen. Vi når ikke det hele på én 
dag, men gør det over to-tre gange. 
Vi kan alle godt lide den ro, vi har til arbejdet og vi er som regel stolte 
af resultatet.        A kl A”  
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Mariann Henriksen 

NÆSTE UDSTILLER I KULTURCENTERETS GALLERI: 

Kunstgruppen har reetableret sin Facebookside, så den nu er opdateret med gruppens medlemmer. Be-
søg: Skårup Kunstgruppe og hold dig orienteret om vores udstillinger, kunstgruppens aktiviteter, billeder 
fra tidligere ferniseringer og gruppens værker, tips og idéer m.m. 

 

Igen, igen, kan vi kun opfordre institutioner, skoler, klubber o. lign i Skårup, Oure og Vejs-
trup til at kontakte undertegnede (Vibe: 41609211), hvis I har billedkunst- , håndværk & 
design-ting og andre kreationer, som I gerne vil udstille.  
Kunstgruppen hjælper gerne med opstilling, fernisering osv. 

Der er blevet opstillet et billardbord i Foyeren til 
glæde for Kultur– og Idrætscenterets børn & unge. 
Billardbordet står samtidig midt i udstillingsområdet. 
Da der ofte udstilles skrøbelige ting; malerier i glas, 
porøse udstillingsgenstande og lign, beder vi alle gæ-
stende børn og deres ansvarlige voksne om at tage 
hensyn til udstillingen og sørge for at voldsom leg og 
spil henvises til hallen, tak!  

OPRÅB: 

FRA KUNSTGRUPPEN 
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Første	  Forsøg	  -‐‑	  spillede	  i	  andet	  forsøg	  til	  Mad	  og	  Musik	  d.	  18/4	  	  	  	  
i	  Kulturhuset!	  

Som	  flere	  fandt	  ud	  af,	  var	  det	  her	  i	  bladet	  annonceret	  band	  ”Freno	  og	  Udsen”,	  
blevet	  byttet	  ud	  med	  Duoen	  ”Første	  Forsøg.”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Freno	  og	  Udsen	  måtte	  med	  kort	  varsel	  melde	  fra	  p.gr.	  af	  sygdom,	  og	  det	  var	  
derfor	  dejligt,	  at	  ”Første	  forsøg”	  kunne	  springe	  til.	  

	  

Første	  Forsøg	  er	  normalt	  et	  band	  på	  4	  medlemmer,	  men	  grundet	  det	  korte	  varsel	  
blev	  bandet	  i	  stedet	  til	  en	  duo	  bestående	  af	  	  Rasmus	  Vincent	  og	  Jan	  Schønemann.	  
Rasmus,	  der	  selv	  har	  lavet	  numrene,	  spillede	  guitar	  og	  sang,	  og	  Jan	  understøttede	  
sangene	  med	  sin	  altid	  dejlige	  sprøde	  guitar	  og	  kor.	  

Da	  undertegnede	  lige	  snakkede	  med	  Rasmus	  inden	  koncerten	  fik	  jeg	  beskæftiget,	  
at	  han	  havde	  gået	  på	  Skårup	  Skole	  i	  parallelklasse	  med	  min	  datter.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Med	  det	  i	  mente	  sammen	  med,	  at	  jeg	  havde	  gået	  på	  seminariet	  med	  Jan	  
Schønemann,	  som	  jeg	  har	  fulgt	  på	  sidelinjen	  gennem	  alle	  årene	  siden,	  var	  jeg	  klar	  
til	  selve	  koncerten.	  

Det	  blev	  en	  meget	  fin	  og	  intim	  koncert,	  hvor	  der	  blev	  uddelt	  både	  kærlige	  
iagttagelser,	  men	  også	  ironiske	  og	  præcise	  hug	  især	  til	  den	  yngre	  generation!	  	  

Desværre	  holdt	  undertegnede	  kun	  til	  det	  første	  sæt,	  da	  jeg	  her	  måtte	  bukke	  
under	  for	  den	  influenza,	  som	  havde	  været	  undervejs	  de	  sidste	  par	  dage,	  men	  her	  
anmeldelsen	  af	  dette	  sæt!	  

Fra	  starten	  blev	  der	  lagt	  ud	  med	  numre	  om	  det	  at	  være	  ung	  og	  om,	  hvor	  svært	  
det	  kan	  være,	  som	  f.eks.	  	  det	  der	  med	  piger,	  og	  jeg	  kom	  til	  at	  tænke	  på	  Søren	  Krag	  
Jacobsen	  ,	  der	  omk.	  1980	  meget	  kredsede	  om	  dette	  emne	  med	  sange	  som	  -‐‑	  
Kender	  Du	  Det	  -‐‑(Mona	  ,	  Mona).	  	  
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Herefter	  fulgte	  numre	  hvor	  temaer	  handlede	  om	  egofræserne	  eller	  de	  forkælede	  
unge,	  der	  får	  alting	  foræret	  af	  deres	  forældre	  og	  om	  Facebook,	  der	  fik	  nogle	  slag	  
over	  alt	  det	  intetsigende	  crap,	  som	  mange	  ligger	  ud	  til	  offentligt	  skue.	  

Ungedommen	  generelt	  fik	  også	  sin	  del	  kritik:	  ”De	  forstår	  ikke	  de	  gamle	  dyder,	  og	  
de	  ved	  heller	  ikke,	  at	  en	  LP	  har	  2	  sider”,	  og	  Rasmus	  fortsatte	  med	  	  sin	  kritik	  af	  de	  
selvtilstrækkelige	  unge,	  der	  synes,	  at	  de	  gør	  alt	  det	  rigtige,	  som	  f.eks.	  ved	  at	  
Google	  sig	  selv,	  for	  at	  se	  om	  man	  er	  noget!	  

Der	  var	  også	  en	  sang	  med	  nogle	  drøje	  hug	  til	  Joakim	  B.	  Olsen	  fra	  LA	  –	  ”og	  
hvordan	  kan	  man	  være	  som	  ham?”	  	  Det	  var	  en	  meget	  aktuel	  tekst,	  da	  han	  2	  dage	  
efter	  gjorde	  det	  igen	  med	  et	  upassende	  facebook	  opslag	  i	  forbindelse	  med	  Anker	  
Jørgensens	  død.	  

Rasmus	  havde	  også	  en	  kærlig	  selvironisk	  tekst	  til	  sin	  	  egen	  generation	  om	  at	  
fortabe	  sig	  i	  helt	  almindelige	  ting,	  som	  f.eks.	  hvilke	  farve,	  man	  nu	  skal	  vælge	  til	  
sin	  sokkel	  på	  sit	  hus?	  

Der	  var	  også	  lille	  sød	  hyldest	  til	  Johanne	  Schmidt-‐‑Nielsen,	  om	  en	  fyr	  der	  er	  
forelsket	  i	  Johanne	  og	  gerne	  ville	  giftes	  med	  hende!	  

Jeg	  følte	  mig	  meget	  godt	  underholdt	  af	  Rasmus`	  tekstunivers,	  der	  både	  var	  
følsomt,	  indlevende,	  ironisk	  for	  pludselig	  at	  sende	  en	  velplaceret	  mavepuster	  ind,	  
så	  meningen	  stod	  helt	  klart	  og	  tydeligt,	  mens	  det	  sortnede	  for	  ens	  øjne!	  

	  

	  

Tak	  for	  et	  meget	  fint	  først	  sæt!	  

Anmelder	  :	  Torben	  	  Hansen	  

Foto:	  Henning	  Philbert	  

	  

Tak	  til	  Cafegruppen	  der	  havde	  lavet	  pulled	  kyllingeburger	  med	  div.	  samt	  
citron	  Dessert	  	  -‐‑	  det	  var	  Mums!	  
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

ER DET DIG ELLER SKAT, DER STYRER? FÅ ORDEN I TINGENE MED OS

Din partner – hele vejen

Dansk Revision Svendborg 
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Norgesvej 2, 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 18 18
svendborg@danskrevision.dk

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Gra�ttiafrensning

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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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus har 
samlet, redigeret og taget foto. 

 

 
 
Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus: 
 
Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 3. maj kl. 18.00: 
Ved den ordinære generalforsamling den 17. marts 2016, kunne der ikke vælges en fuldtallig 
bestyrelse, idet ingen af de fremmødte ønskede at blive valgt til bestyrelsen. Det blev derfor 
besluttet at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 
 
Følgende to punkter er indtil videre: Valg af et bestyrelsesmedlem, 2 suppleanter og 
eventuelt, hvor der f.eks. kan ske drøftelse af kommende arrangementer i huset. 
 
Før generalforsamlingen er der spisning og efter generalforsamlingen foredrag kl. ca. 
19.30. Den ekstraordinære generalforsamling annoncereres i Ugeavisen eller Lokalavisen, 
endvidere vil der blive orienteret nærmere i husstandsomdelte flyer m.m.  Alle der har betalt 
kontingent for 2016 har stemmeret.  Medlemskort til 50 kr. kan købes ved indgangen eller ved at 
indsætte beløbet på husets konto i Fynske Bank reg.nr. 0819 konto nr. 819 0155 405, Swipp kan 
også benyttes tlf.nr. 6025 6618. 
 
Af hensyn til det praktiske vedr. mad beder vi om tilmelding senest den 28. april pr. mail 
til havblik@sydfynsmal.dk eller til Arne på tlf. 2381 7337. 
 
Foredraget er gratis for medlemmer, for andre er prisen 75,- kr.  Nærmere orientering om 
foredrag og foredragsholderen vil ske ved indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Vi undrer os! 
I bestyrelsen, støttegruppen og andre ildsjæle undrer vi os over, at huset som oftest er vel besøgt 
ved arrangementer, men flertallet af deltagere er meget tit andre, end dem der bor i lokalområdet, 
hvorfor mon det er sådan?  Hvad kan der gøres for at ændre ved det. Vi ved det ikke og ingen har 
fortalt os, hvad det er der gør at deltagelsen af folk fra det direkte nærområde ofte er begrænset.  
Det er naturligvis dejlig og tilfredsstillende. Mange er gengangere og der er grund til at takke 
dem for opbakning til arrangementerne, men huset er jo også et samlingssted for dem der bor tæt 
på huset – hvorfor er der mange af jer, der ikke bruger huset?  
 
Støttegruppen, bestyrelsen og de ildsjæle, der ofte stiller op til praktiske hjælp ved 
arrangementer, gør er stor indsats for at sikre, at der foregår noget i huset, men der trækkes også 
store veksler på dem.  De skal jo bevare ildhu og engagement, men det forudsætter at der også er 
stor synlig lokal opbakning.  Det skal nødig ende sådan, at huset ikke ”overlever” på grund af 
manglende ildsjæle. 
 
Mød op til den ekstraordinære generalforsamling og gør din indflydelse gældende, herunder 
være med til at sikre, at vi får valgt en fuldtallig bestyrelse og dermed sikre husets fortsatte 
beståen. 
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Hvad kan den ekstraordinære generalforsamling også 
bruges til? 
 
Der kan f.eks. ske drøftelse af, hvilke aktiviteter, der kan foregå i 
huset, er der nogen der gerne vil tage initiativ til og være ansvarlig for 
et eller flere arrangementer, vi hjælper gerne til, så bare kom med 
forslagene. 

▄ 
 
 
Vi har brug for hjælp! 
Både i 2014 og 2015 har det knebet med at få solgt medlemskort, hvilket helt klart kan ses på 
regnskabet.  Bestyrelsen opfatter ikke den lave indtægt, som et udtryk for, at der ikke er interesse 
for huset, men en erkendelse af, at det er besøg hos de enkelte husstande, der giver 
støttemedlemmer. 
 
Vi efterlyser personer, der vil bruge lidt tid på at hjælpe os med at opkræve kontingent i 
Skårupøre, Åbyskov og Skårup.  Det behøver ikke at være lange strækninger eller flere veje og 
de længste vejstrækninger kan deles op, således at den afpasses efter, hvad den enkelte kan nå 
eller har lyst til. 
 
Vil du hjælpe os, så kontakt kassereren Jørgen Larsen på tlf. 4224 7143 eller send en mail til 
havblik@sydfynsmail.dk. 

▄ 
 
Fredag den 10. juni 2016 kl. 18.00 – Vinsmagning med Erik Prangsgaard. 

Så er der igen vinsmagning med Erik Prangsgaard.  Denne gang er der valgt temaet:  

”Den danske sommers grillvine”. 

 

 

Med sommeren lige om hjørnet, venter der en række 
begivenheder, der kalder på god mad og vin, f.eks. 
afslutningsfester, studentergilder, havefester og meget 
andet.  
 
Ved vinsmagningen vil vi gerne give et bud på vine, der 
egner sig til diverse festligheder. Der vil også blive givet 
forslag til velkomstdrinks og aperitif.  
 
Vi skal smage på 8 forskellige vine fra bl.a. Italien, 
Frankrig, Chile, Sydafrika og måske et par andre lande.   
 
Til vinene serveres en passende anretning med dessert og 
kaffe.  Det koster kun 160 kr. pr. person at deltage. 

Vinene leveres af SuperBrugsen i Skårup.  Der vil naturligvis også være nogle gode tilbud på de 
vine der kan smages på.  Gå ikke glip af et eller flere gode tilbud. 
 
Tilmelding nødvendig senest den 2. juni til Jørgen gerne på mail: havblik@sydfynsmail.dk 

eller tlf. 4224 7143. 
▄ 
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Kriminalsager på Sydfyn – foredrag den 17. februar: 
 

 
Torsten Nielsen 

 
Tidligere journalist/kriminalrepporter ved Fyns Amts 
Avis Torsten Nielsen, holdt den 17. februar et foredrag 
om hans mangeårige virke som journalist og særligt om 
arbejdet på Fyns Amts Avis, hvor han var den der 
skulle dække og skrive om kriminaliteten på Sydfyn og 
Øerne. 

Torsten Nielsen omtalte også hans periode som TV-
vært på TV-Svendborg og weekend-TV, bingo med 
Svend Lange som Bingovært.  Det at lave lokal-tv 
kunne været problematisk bl.a. af økonomiske grunde – 
det er dyrt at lave TV.  

I sit foredrag var der særligt to sagen Torsten Nielsen 
trak frem.  Det 10 år gamle jalousidrab i Svendborg og  

mordet i Skårup.  I den forbindelse omtalte han også, hvordan disse meget alvorlige og andre 
sager har berørt ham som journalist og menneske. Torsten Nielsen redegjorde objektivt for den 
måde han havde arbejdet på, hvor det havde været vigtigt for ham at være neutral og ikke 
forfalde til at tage parti.  Aftenen var meget velbesøgt og med god spørgelyst efter foredraget.  

▄ 

Arrangementer i andet halvår af 2016: 

Bestyrelsen påbegynder i april og maj måned planlægningen af arangementer for resten af 2016 
og så vidt muligt det meste af 2017, således at der for 2017 gøre en særlig indsats for at lave et 
årsprogram.  Der er modtaget mange forskellige forslag – se nedenfor under ”Tilfredsheds-
undesøgelse”, men flere forslag er velkommen – send dem til Jørgen på mail: 
havblik@sydfynsmail.dk eller ring til en fra bestyrelsen, navne og telefonnumre kan findes på 
husets hjemmeside. 

▄ 

Gennemførte arrangementer! 

Fredag den 11. marts – fællesspisning, Irsk aften: 
 

 

Der var igen fuldt hus i forsamlingshuset, 
hvor der blev serveret Irsk Stuvning med 
kartoffelmos og efterfølgende dessert.  
Det blev en forrygende aften med god 
stemning og dejlig Irsk og Skotsk musik, 
der blev fremført af musikgruppen 
Braoinin, der består af 5 unge mennesker.  
Gruppen leverede virkelig god og 
iørefaldende musik.  Noget vi godt kan 
gentage et andet tidspunkt. 

▄ 
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Generalforsamlingen den 17. marts 2016: 
Det var med nogen spænding, at bestyrelsen så hen til generalforsamlingen, idet der var nyvalg 
på dagsordenen.  Kunne det lykkes igen at få valgt en fuldtallig bestyrelse? men det gik desværre 
som frygtet, der kunne ikke vælges en fuldtallig bestyrelse.  Der var kun mødt 14 medlemmer, 
heraf 6 bestyrelsesmedlemmer, et medlem måtte sende afbud på grund af arbejde. 

Som altid var første punkt på dagsordenen – valg af dirigent Jørgen Erik Kristensen blev 
foreslået og valgt.  Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet, 
hvorefter næste punkt var valgt af referent, hvor Gitte L. jensen blev valgt. 

Formandens beretning kan i sin helhed læses på husets hjemmeside:  
www.aabyskov-forsamlingshus.dk 

Fra beretningen kan trækkes følgende frem: 
Der har været afholdt hjertestarterkursus for interesserede i lokalområdet og der var pænt 
fremmøde.  Preben Wind er udpeget som ”tovholder” og kontaktperson vedr. hjertestarteren, der 
er opsat på forsamlingshusets gavl mod Åbyskovvej. 

Der har været 45 udlejninger til private fester og og generalforsamlinger for lokale foreninger. 
Endvidere har der været afholdt flere arrangementer af bestyrelsen og støttegruppen: 
Vinsmagning, Dilettant, flere bankospil, Øl-smagning, Sangaften, Kræmmer- og loppemarked, 
Vælgermøde, Julefrokost.   

Der har også været planlagte arrangementer, der måtte aflyses på grund af for lille tilslutning, 
hvilket har været: Projektet Dans med din nabo, en Sigfred Perdersen viseaften, en 70er/80er fest 
og Portvinsmagning. Dette arrangement søges gentaget, hvor de tidligere tilmeldte vil blive bedt 
om at finde et til to par hver, således at der er nok deltagere til gennemførelsen.  

Vedr. husets vedligeholdelse og anskaffelser: der er anskaffet supplerende service, anskaffet 
varmeplader, gulvet i salen lakeret ved god hjælp fra Arne & søn. Inden 1. maj anskaffes ny 
hoveddør. 

I sin beretning nævnte formanden også, at selv om de fleste arrangementer har god tilslutning, 
kan det undre lidt, at de fleste der deltager i husets arrangementer ikke er fra det nære 
lokalområde – hvordan kan der trækkes flere af de lokale beboere til husets arrangementer?  Der 
kom ikke noget svar, men det vil være naturligt at dette tages op i den kommende bestyrelse. 

Endvidere nævnte formanden de vanskeligheder, der har været med at opkræve kontingent, idet 
indtægterne de senere år har været stærkt faldende.  Formanden nævnte som forslag, at man 
kunne finde nogle personer der ville påtage sig opgaven og give dem et beløb for hvert medlem 
de tegnede.  Der var ikke fuld tilslutning til forslaget. Forslaget skal behandles i bestyrelsen. 

Der var ingen spørgsmål eller bemærkninger til formanden beretning 

Kassereren aflagde regnskabet, der viste en omsætning på 223.550 kr. og et driftsoverskud på 
13.620 kr, hvilket - alt andet lige - må betegnes som tilfredsstillende. Regnskabet var omdelt og 
gav efterfølgende ikke anledning til bemærkninger.  Interrrsserede kan rekvirere regnskabet hos 
kassereren. 

Bestryrelsen havde stillet forslag til vedtægtsændringer til § 6, hvor nyt stk.2 indsættes: 
”Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrel-
sesmedlem i forening.  Kassereren forestår foreningens daglige forretninger vedrørende ind og 
udbetalinger.  Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank.” 
Forslaget blev enstemmig vedtaget. 
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Punkt 8 på dagsordenen var valg, der skulle vælges 3 bestyrelsemedlemmer – Gitte L. Jensen og 
Preben Gammelmark var villig til genvalg.  Preben Wind ønskede ikke genvalg, men ville fortsat 
gerne være kontaktperson vedr. hjertestarter. 

Der kom ikke forslag til de 3 poster eller til 2 suppleanter, hvorfor dirigenten konstaterede at 
valg ikke kunne gennemføres.  Bestyrelsen pålægges at indkalde til ekstraordinær generalfor-
samling. 

Som revisor blev Jørgen Erik Kristensen genvalgt.  Som revisorsuppleant blev Kaj Stillinger 
genvalgt. 

Under punktet eventuelt var der ingen spørgsmål til drøftelse. 

Referatet vil i sin helhed kunne læses på husets hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 

▄ 

”Tilfredshedsundersøgelse” i forbindelse med arrangementer i forsamling-
shuset: 

For at få en umiddelbar respons på de arrangementer der er i huset, foretgog vi i forbindelse med 
dilettant og et par efterfølgende arrangementer en lille undersøgelse med udfyldelse af et 
spørgeskema, hvilket har givet en pejlig af typer af arrangementer, prisniveau og forskal til 
arrangemente, der bør satses på fremover. 

Der er 104 der har udfyldt skemaet og der er mange brugbare informationer, der vil indgå i 
overvejelserne om arangementer, idhold og meget andet.  Det vil række for vidt at redegøre for 
alle detaljer i de modtagne svar, men nogle punkter/emner kan trækkes frem: 

Overordnet er der stor tilfredshed med arrangementerne og de fleste finder prisniveauet passen.  
En del foreslår at prisen gerne må være højere, idet der ”fås mere for pengene end der betales 
for”.  Der erogså ros til den service der ydes. 

Ses der på typer af arrangementer, så kommer dilettant ind som en klar nr. 1 med 55. herefter 
Foredrag 38,  fællespisninger 37, Vin- og ølsmagninger 30, Bankospil 18, Musikarrangementer 
17, Sang 10, Film 5. Juletræ 5, Tarteletfest 2, Støttefest for huset 2,  Kage- og bagedyst 2. 
Enkelte har peget på arrangementer som: Søndagsbrunch, Fastelavnsfest alle møder udklædte, 
Gåture med efterfølgende frokost, Musik med Arne Ploug, Hans Rytter og de 7 damer, 
Kostumemiddag, Harpemusik, Opera, Sport film, Modeopvisning, Sankt Hans bål, 
Loppemarked, Udstillinger, Danseaften, Julefrokost, Fiskeaften, Foredrag om havre, økologi og 
natur, Chr. Libergren jordomsejlingen alene, Familiebanko om vinteren og en søndag i 
efterårsferien, Foredrag med Steffen Jensen og Jørgen Lange Thomsen retsmediciner, Jacob 
Holdt, Tom Kristensen kriminalteknikker, Ove Dahl tidligere drabschef, Henrik Rindom om 
nakotika, Squer dance, Sodavandsdiskotek, Kreative foredrag, Lokalhistorisk Forening, Foredrag 
Holger Lissner, Carl Nielsen, Foredrag med Simon Stenholm,Sangaften/foredrag Elvis, Beatles, 
ABBA og synge deres sange, Karneval 2017. 

Der er således mange tilkendegivelser, hvor en stor del af de foreslåede arrangementer svarer til, 
hvad der hidtil er gjort og en del er nye emner, der vil blive taget op i bestyrelsen.  Det vil lette 
arbejdet, hvis der er nogen af forslagsstillerne eller andre, der gerne vil være med til at arrangere 
og lave det nødvendige praktiske arbejde sammen med andre, jo flere vi er, jo lettere er det at 
gennemføre noget på skift, således at det ikke bliver en balastning og en sur pligt. 

▄ 
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Flygtningehjælper	  i	  Skårup	  -‐‑	  der	  mangler	  stadig	  frivillige	  i	  Svendborg	  
området.	  

Efter	  at	  have	  set	  div.	  TV-‐‑	  aviser	  om	  flygtningesituationen	  op	  igennem	  Europa	  besluttede	  
jeg	  mig	  for	  at	  melde	  mig	  til	  Dansk	  Flygtningehjælp,	  og	  her	  fik	  jeg	  fat	  på	  Grethe	  Johansen,	  
som	  er	  koordinator	  og	  en	  stor	  ildsjæl	  ift.	  området	  omkring	  flygtningeindsatsen	  i	  
Svendborg.	  

Jeg	  fik	  at	  vide	  af	  Grethe,	  at	  der	  var	  brug	  for	  hjælp	  til	  en	  flygtning	  i	  Skårup,	  så	  efter	  en	  
grundig	  introduktion	  startede	  jeg	  som	  flygtningehjælper	  hos	  en	  ung	  mand	  fra	  Eritrea,	  
der	  havde	  ansøgt	  om	  en	  kontaktperson.	  

At	  møde	  et	  menneske	  fra	  en	  anden	  verdensdel,	  der	  har	  måttet	  forlade	  sit	  land	  og	  sin	  
familie	  på	  grund	  af	  krig	  og	  diktatur,	  sætter	  selvfølgelig	  nogle	  tanker	  i	  gang	  omkring	  
vores	  ansvar	  for	  at	  tage	  imod	  disse	  mennesker	  og	  tanker	  omkring	  det	  at	  nogle	  er	  født	  på	  
en	  bestemt	  del	  af	  jordkloden	  med	  masser	  af	  muligheder,	  mens	  andre	  må	  leve	  et	  mere	  
enkelt	  liv	  uden	  de	  samme	  muligheder.	  

	  	  

Foto:	  Henning	  Philbert	  -‐‑fra	  Skårup	  Musikforsyningsarrangement	  hvor	  Banda	  Nuevo	  
spillede.	  

Efter	  et	  stykke	  tid	  blev	  jeg	  spurgt	  om	  jeg	  også	  ville	  hjælpe	  hans	  ven	  i	  Svendborg,	  og	  det	  
sagde	  jeg	  ja	  til.	  

Så	  jeg	  besøger	  dem	  hver	  især	  et	  par	  	  timer	  en	  eftermiddag	  om	  ugen,	  hvor	  jeg	  hjælper	  bl.a.	  	  
med	  lektier,	  og	  jeg	  har	  stor	  respekt	  for	  den	  indsats,	  de	  unge	  flygtninge	  gør	  for	  at	  lære	  
sproget.	  	  

Jeg	  hjælper	  også	  med	  forskellige	  praktiske	  ting	  som	  f.eks.	  teknisk	  opgradering,	  samt	  div.	  
indkøb,	  og	  vi	  tager	  sammen	  i	  genbrugsforretninger,	  hvor	  vi	  finder	  det,	  de	  mangler.	  Som	  
flygtning,	  der	  lever	  af	  integrationsydelse,	  er	  der	  ikke	  mange	  penge	  tilovers,	  efter	  man	  
har	  betalt	  skat	  og	  husleje.	  
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Flygtninge	  er	  stolte	  mennesker,	  der	  gerne	  vil	  vise,	  at	  de	  er	  glade	  for	  den	  hjælp	  de	  får,	  så	  
ind	  imellem	  bliver	  min	  mand	  og	  jeg	  inviteret	  på	  mad,	  og	  her	  bliver	  de	  dejligste	  retter	  
frembragt:	  pandekager	  med	  kød	  og	  grønsagsfyld	  og	  gerne	  en	  frisk	  salat	  til.	  

Så	  hvad	  gør	  man	  for	  at	  integrere	  de	  unge	  mennesker	  i	  nærmiljøet?	  

Heldigvis	  har	  Skårup	  musikforsyning	  doneret	  friplads	  til	  vores	  venner	  fra	  Eritrea,	  og	  der	  
har	  vi	  	  været	  med	  2	  gange.	  Så	  er	  det	  jo	  herligt,	  når	  man	  så	  samme	  aften	  får	  tilbud	  om	  
f.eks.	  at	  besøge	  en	  person	  i	  Skårup,	  der	  arbejder	  med	  gamle	  motorcykler	  i	  sin	  fritid.	  

Der	  er	  meget,	  der	  er	  selvfølgeligt	  for	  os	  danskere,	  men	  ikke	  for	  flygtninge.	  Så	  det	  der	  er	  
vigtigt	  er	  selvfølgelig	  at	  lytte	  og	  finde	  ud	  af,	  hvad	  der	  er	  brug	  for	  hjælp	  til.	  

Så	  hvis	  du	  også	  kunne	  tænke	  dig	  at	  gøre	  en	  forskel	  for	  integrationen	  lokalt	  og	  har	  lyst	  og	  
mulighed	  for	  at	  bruge	  et	  par	  timer	  om	  ugen	  på	  en	  flygtning,	  så	  ved	  jeg,	  at	  der	  mangler	  
frivillige	  flygtningehjælpere,	  og	  du	  kan	  kontakte	  Grethe	  Johansen	  på	  telefon:	  23218713.	  

	  

	  

Mad	  fra	  Eritrea:	  Foto	  fundet	  på	  nettet.	  

Susanne	  Orthmann.	  
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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

Er du træt af at sidde med dit regnskab
når alle andre holder fri så kontakt:

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	  

	  

	  

1 felt
Pris: 1675,- 

pr. år
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–D A M G Å R D S K L U B B E N 
Tekst: Margit Løve Kølle.     Fotos: Kurt Løve Kølle.  
 
DUO elcyklen er nu overdraget til Damgården og er allerede blevet prøvekørt og beundret af 
ergoterapeut Pia Christensen fra dagcentret og Damgårdsklubbens bestyrelse.  
 

                  
 
 
Vi håber og tror, den må blive til stor glæde for brugerne på Damgården.  
 
Efter en lang og svær kamp med Told & skat er det nu lykkedes at få nedbragt den grønne ejerafgift 
på ”Oskar II” til den halve pris. I alt nu ca. 11.000 kr. pr år.  
Det skyldes, at bussen er blevet testet for brændstofforbrug i Tyskland.  
 
Kommende aktiviteter: 
På torvedagen den 4. juni vil alle, der kommer og besøger Damgårdsklubbens stand, kunne 
købe sig til en prøvetur på DUO elcyklen rundt i Skårup.  
 
Datoen for sommerens spillegilde sammen med Borgerforeningen er  
den 25. juni kl. 14.00 i Skåruphallen. Dørene åbnes kl. 12.00.  
Vi håber, at rigtig mange af jer har tid og lyst til at møde op og være med til at skaffe penge til 
bussen ”Oskar II”. Der vil, som de forrige år, være mange fine præmier sponsoreret af de handlende 
i Skårup og Svendborg.  
 
Vi efterlyser effekter til brug ved loppemarkedet i Skåruphallen søndag den 14. 
august kl. 10.00-13.00.  
Alle, der har noget, de ikke længere har plads til eller behov for, kan henvende sig til 
formanden Elsa Gam Hansen, tlf. 62 23 15 26, og få en aftale med hende om 
afhentning af effekterne.  
Vi er taknemmelige for hver en brugbar ting, der kan undværes i hjemmene.  
 
I kan støtte Damgårdsklubben ved at sende et beløb med Swipp på tlf. 71 21 12 31 
 
eller ved at indbetale penge på kontonummer 0819-5611646. 
 
Medlemskontingentet er fortsat kun 30,00 kr. pr person. 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vognmandsforretning	  i	  5	  generationer.	  

Richard	  Sørensen,	  	  lokalhistorisk	  arkiv.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Vi	  har	  her	  i	  Skårup	  en	  efterhånden	  stor	  vognmands	  forretning,	  som	  er	  temmelig	  gammel.	  Firmaet	  
der	  i	  dag	  er	  ledet	  af	  Kasper	  Bondo	  Pedersen	  er	  femte	  generation	  i	  lige	  linje,	  det	  kunne	  måske	  være	  
Danmarks	  ældste	  vognmandsfirma,	  det	  var	  det	  jeg	  ville	  finde	  ud	  af,	  da	  firmaet	  kan	  dateres	  tilbage	  
til	  1895.	  Det	  kan	  dog	  dateres	  ca.	  40	  år	  længere	  tilbage,	  men	  da	  var	  det	  ikke	  familien	  Bondo	  
Pedersen	  der	  var	  ejer.	  Jeg	  har	  dog	  fundet	  få	  firmaer	  der	  er	  ca.	  10	  år	  ældre.	  Et	  firma	  i	  København	  
som	  stadig	  lever,	  er	  fra	  begyndelsen	  af	  1880erne,	  men	  er	  ikke	  gået	  i	  arv	  i	  lige	  linje,	  idet	  det	  var	  en	  
svigersøn	  der	  overtog	  engang.	  En	  andet	  fra	  den	  tid	  skiftede	  ejer	  i	  1919	  til	  èn	  udenfor	  familien.	  I	  
1882	  startede	  et	  tredje	  firma	  også	  i	  København,	  det	  er	  i	  dag	  temmelig	  stort,	  og	  ejes	  af	  4.	  og	  5.	  
generation	  i	  lige	  linje.	  Der	  er	  dog	  sket	  det,	  at	  5.	  generation	  er	  en	  datter	  af	  4.	  generation,	  så	  piger	  
kan	  også	  gå	  ind	  i	  denne	  branche.	  	  

Men	  tilbage	  til	  Skårup	  hvor	  Kasper	  ser	  ud	  til	  at	  have	  den	  næstældste	  vognmands	  forretning	  i	  lige	  
arvefølge.	  For	  at	  få	  hele	  historien	  med,	  skal	  vi	  tilbage	  til	  midt	  i	  1800	  tallet.	  Vi	  havde	  jo	  seminariet	  
her	  i	  byen,	  og	  der	  var	  ofte	  post	  dertil	  som	  skulle	  hentes	  i	  Svendborg,	  så	  gik	  Karen	  Andersen	  efter	  
det,	  og	  derfor	  blev	  hun	  kaldt	  Karen	  Post.	  Hendes	  datter	  Anne	  Margrethe	  født	  1844,	  fortsatte	  sin	  
mors	  arbejde	  med	  at	  gå	  til	  Svendborg	  hver	  dag,	  der	  for	  hed	  hun	  Grethe	  Post.	  Men	  nu	  var	  det	  ikke	  
kun	  post	  hun	  hentede,	  det	  var	  også	  andre	  varer	  til	  f.eks.	  købmanden	  på	  Skårup	  Kro,	  eller	  andre	  
der	  skulle	  have	  noget	  fra	  en	  grossist	  i	  Svendborg,	  hun	  fik	  10	  øre	  fra	  hver	  af	  kunderne	  hun	  havde	  
varer	  med	  til.	  Hendes	  transportmiddel	  var	  en	  trækvogn,	  og	  kun	  høj	  sne	  kunne	  stoppe	  hende.	  I	  
1895	  er	  det	  så	  vor	  lokale	  Pedersen	  familie	  der	  kommer	  ind	  i	  billedet.	  Det	  er	  nemlig	  året	  hvor	  Karen	  
Pedersen	  overtager	  ruten,	  og	  moderniserer	  med	  hest	  og	  vogn.	  Hesten	  hedder	  Isak	  og	  Karen	  bliver	  
kaldt	  Lille	  Karen.	  Hun	  kunne	  dermed	  fejre	  25	  års	  jubilæum	  i	  1920,	  hvor	  hun	  sidder	  her	  i	  den	  

pyntede	  vogn.	  Lille	  Karen	  var	  
blevet	  enke,	  og	  sad	  med	  et	  lille	  
husmandssted,	  som	  hun	  måske	  
ikke	  kunne	  leve	  af,	  derfor	  
overtog	  hun	  det	  ”lille	  
vognmandsfirma”	  så	  hun	  kunne	  
supplere	  indtægten	  lidt.	  	  

Hun	  havde	  dog	  fået	  en	  søn	  i	  
1878	  som	  efterhånden	  var	  
blevet	  voksen,	  og	  han	  fik	  lyst	  til	  
at	  drive	  det	  lille	  foretagende	  
videre.	  Hans	  navn	  var	  Peder	  
Bondo	  Smidt	  Pedersen.	  Nu	  er	  vi	  
lidt	  efter	  Svendborg	  –	  Nyborg	  
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banens	  anlæggelse	  i	  1896,	  og	  Peder	  bød	  sig	  til	  med	  at	  køre	  fragt	  ud	  for	  jernbanen,	  samt	  ind	  
imellem	  kørte	  han	  også	  brød	  ud	  for	  bager	  Find	  i	  Østergade.	  Det	  foregik	  stadig	  med	  hest	  og	  vogn,	  
automobilet	  var	  ikke	  blevet	  moderne	  endnu.	  Peder	  Bondo	  Pedersen	  fik	  også	  en	  søn,	  han	  fik	  
navnet	  Viggo	  Bondo	  Pedersen	  
og	  kom	  også	  med	  i	  firmaet	  da	  
han	  voksede	  til.	  Der	  var	  jo	  
masser	  af	  håndarbejde	  med	  
af	  og	  pålæsning.	  Det	  endte	  
med	  at	  Viggo	  overtog	  firmaet,	  
og	  i	  1930	  købte	  han	  sin	  første	  
lastbil	  for	  1400	  kr.	  Her	  er	  det	  
Store	  Arthur	  til	  venstre,	  der	  
hjælper	  med	  at	  ”støtte”	  bilen.	  
Det	  så	  ud	  til	  at	  der	  var	  nok	  at	  
køre	  med,	  bl.a.	  var	  der	  en	  stor	  
opgave	  med	  at	  anlægge	  
Skårupøre	  Strandvej	  i	  30erne,	  
hvor	  lokale	  vognmænd	  kørte	  
materialer	  fra	  grusgraven	  på	  Åbyskovvej	  og	  ned	  til	  stranden.	  Det	  var	  jo	  ikke	  de	  mange	  tons	  der	  
kunne	  være	  på	  de	  små	  lastbiler,	  og	  alt	  var	  med	  håndkraft.	  På	  billedet	  her	  er	  det	  Viggos	  far	  der	  

hjælper	  med	  at	  læsse	  tørv	  i	  
Holmdrup	  Mose	  under	  krigen	  1940	  
til	  45.	  Viggo	  fik	  også	  en	  søn,	  han	  
kom	  til	  at	  hedde	  Kaj	  Bondo	  
Pedersen.	  Kaj	  skulle	  selvfølgelig	  
også	  have	  kørekort	  da	  han	  blev	  18	  
år,	  bilerne	  blev	  efterhånden	  større,	  
og	  nu	  blev	  det	  til	  2	  af	  slagsen,	  og	  
Kaj	  kører	  endnu	  som	  han	  har	  gjort	  i	  
ca.	  60	  år.	  Men	  Viggo	  og	  Kaj	  blev	  
ikke	  ved	  med	  at	  være	  alene	  i	  
firmaet.	  Kaj	  har	  en	  bror	  ved	  navn	  

Arne	  Bondo	  Pedersen.	  Arne	  tog	  selvfølgelig	  også	  kørekort	  da	  han	  blev	  18	  år,	  og	  efter	  endt	  
militærtjeneste	  kom	  også	  han	  med	  i	  forretningen.	  En	  bil	  mere	  kom	  til	  og	  opgaverne	  fulgte	  
efterhånden	  som	  udviklingen	  sked	  frem	  i	  samfundet.	  	  Arne	  er	  også	  stadig	  ansat	  i	  firmaet,	  og	  har	  
kørt	  i	  ca.	  50	  år.	  Flere	  af	  de	  nye	  opgaver	  var	  langtidsaftaler	  på	  faste	  ugedage.	  Det	  var	  f.eks.	  grise	  til	  
svineslagteriet	  i	  Svendborg,	  en	  anden	  dag	  blev	  der	  kørt	  foderstoffer	  rundt	  til	  de	  fleste	  landbrug	  i	  
sognet.	  Også	  en	  mælketur	  kom	  ind	  i	  billedet,	  det	  var	  hver	  morgen	  kl.	  6.00	  365	  dage	  om	  året	  der	  
blev	  leveret	  mælk	  til	  Skårup	  mejeri.	  Dertil	  kom	  almindelig	  entreprenør	  kørsel	  på	  byggepladser	  og	  
ikke	  mindst	  levering	  af	  brændsel	  til	  det	  meste	  af	  byen.	  
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Viggo	  Pedersen	  stod	  der	  på	  den	  første	  bil,	  senere	  stod	  der	  Viggo	  Pedersen	  og	  søn,	  det	  blev	  udvidet	  
til	  sønner,	  og	  efter	  Viggos	  død	  i	  1975	  kunne	  man	  på	  et	  par	  biler	  læse	  Erna	  Pedersen	  og	  sønner.	  
Som	  tiden	  gik	  blev	  teksten	  Arne	  Bondo	  
Pedersen,	  og	  nu	  er	  der	  tilføjet	  og	  søn,	  
det	  er	  nemlig	  Arnes	  søn	  Kasper	  der	  kom	  
med	  i	  firmaet	  for	  nogle	  år	  siden.	  Kasper	  
har	  nu	  overtaget	  hele	  butikken	  og	  er	  
den	  daglige	  leder,	  men	  også	  chauffør.	  	  
Som	  traditionen	  er	  i	  firmaet	  stopper	  
man	  ikke	  med	  at	  arbejde	  fordi	  man	  
bliver	  pensionist.	  Peder	  hjalp	  Viggo	  så	  
længe	  han	  kunne,	  og	  Viggo	  blev	  ved	  så	  
længe	  der	  var	  noget	  han	  kunne	  klare.	  
Hans	  kone	  Erna	  ledede	  firmaet	  lige	  til	  
hun	  var	  langt	  oppe	  i	  årene	  og	  endte	  på	  
sygehuset,	  og	  Kaj	  og	  Arne	  kører	  hver	  dag	  på	  fuld	  tid.	  Her	  Østergade	  12	  hvor	  Viggos	  forældre	  
boede,	  og	  som	  også	  blev	  Viggo	  og	  Ernas	  bopæl	  i	  mange	  år.	  Det	  var	  dengang	  der	  kun	  var	  brug	  for	  
èn	  garage.	  	  

Efter	  Kaspers	  overtagelse	  har	  der	  været	  betydelig	  udvidelse,	  nu	  køres	  der	  hver	  dag	  med	  7	  biler	  og	  
den	  8.	  er	  indkøbt.	  Et	  par	  af	  bilerne	  er	  med	  forskellige	  blok	  og	  sætvogne	  til	  speciel	  transport.	  
Kasper	  har	  foruden	  netop	  investeret	  i	  en	  knuse	  og	  sorterings	  maskine,	  som	  han	  forventer	  meget	  af	  
i	  vore	  moderne	  genbrugs	  tider,	  hvor	  næsten	  intet	  må	  køres	  væk	  i	  usorteret	  stand.	  Så	  jeg	  håber	  
Kasper	  får	  lagt	  mange	  år	  oven	  på	  de	  121	  som	  allerede	  er	  gået.	  Til	  venstre	  sorterings	  maskinen	  til	  
knuseanlægget,	  og	  sidst	  en	  moderne	  trækker	  som	  for	  tiden	  er	  den	  største.	  
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Sognepræst
Ida Fonsbøl Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

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

Menighedsrådsformand
Tage Ditlev Jensen ·  Hasselvænget 31
Lundeborg ·  5874 Hesselager 
Tlf. 62 23 24 44 ·  E-mail: ingertage@privat.dk

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
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

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.

Afskedshilsen fra organist Ingrid Madsen
Efter lang tids overvejelse har jeg - efter godt 
30 års ansættelse som organist ved Skårup Kir-
ke - besluttet at sige mit arbejde op pr. 1. maj 
2016, da jeg ønsker at få mere tid til min familie 
og mit hjem.
Fra min første tjeneste som vikar for min 
forgænger fru Anna Rosendal i 1978 og til i dag 
har jeg følt mig hjemme i Skårup Kirke blandt 
skiftende menighedsråd, præster og medar-
bejdere, ligesom jeg er kommet til at holde af 
den del af menigheden, jeg har lært at kende 
gennem gudstjenester, kirkekaffe, sangaftener, 
babysalmesang m.m. 
Det har gennem alle årene været en glæde at 
skulle på arbejde i ”min kirke”, og der skal lyde 
en stor tak til alle jer, som gennem årene har 
bidraget til, at Skårup Kirke er og har været 
en god og tryg arbejdsplads, hvor man har 
haft tillid til, at jeg passede det arbejde, jeg var 
betroet, på en ordentlig måde.

Hermed mine bedste 
ønsker for Skårup Kirke, 
og for jer, som har jeres 
gang der.
Ingrid Madsen

Reception søndag den 24. april
Ingrid har været en fast del af Skårup kirke lige 
så længe, som jeg har levet, og det har været 
en fornøjelse at arbejde sammen med hende. 
Hendes betydning for og indvirkning på kirke-
livet vil blive savnet. Tak for dit engagement, din 
ihærdighed og dit venskab. Jeg har mange bag 
mig, når jeg håber, at vi ser meget til dig fortsat, 
selv om det måske ikke lige bliver på orgelbænken.
I anledning af Ingrids farvel vil det glæde menig-
hedsrådet og kirkens personale at se jer til en 
afskedsreception søndag den 24. april i Kirkeladen 
efter gudstjenesten kl. 10.00.                    Ida F.

Vi ønsker jer alle et lyst forår og en varm sommer!

81. ÅRGANG     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     APRIL - AUGUST 2016

Skarup
Kirke    Sogn

o

Når I læser dette kirkeblad er foråret i fuld gang. Påsken er markeret og pinsen er på vej. I år har 
konfirmanderne arbejdet på et kunstprojekt, som vi kaldte ”Valg, Vej og Visdom. ” Af hønsetråd, 
papmache, maling og stof er tre påskescener kommet til live. Første scene er Gethsemane Have, hvor 
Jesus træffer valget om at fortsætte ad sin svære vej, selv om han er bange. Disciplene har lovet at passe 
på ham, men de falder i søvn på det tidspunkt, hvor de skulle være allermest årvågne. 
Anden scene er Via Dolorosa – smertens vej. Jesus slæber på sit kors op mod Golgata, mens folk 
raser, fryder sig eller græder. Simon af Kyrene kommer ham til undsætning, men den fortsatte lidelse er 
uundgåelig.
Tredje scene er gensynet. Den opstandne Kristus genforenes med de nu elleve disciple og han forklarer 
dem forløbets gang. Deres visdom kulminerer først pinsedag, da Helligånden kommer over dem og de 
opildnes af indsigt, glæde og tro. 

Konfirmandernes udstilling vil komme frem i kirken hvert år til påske.     Ida F.

Gudstjenester i Skårup kirke fra april til august 2016
APRIL
Søndag d. 17. april 3.s.e. påske kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller
Tirsdag d. 19. april Koncert i kirken kl. 19.30 SVBG. Kammerorkester
Fredag d.  22. april Bededag Konfirmationer 09.00 Ø. Åby Friskole 

09.00 Nymarkskolen   Ida Fonsbøl
11.00 Skårup Skole
13.00 Skårup Skole

Søndag d. 24. april 4.s.e. påske 
Afskedsreception 
for Ingrid Madsen

kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 26. april Fyraftensforedrag kl. 17.00 Holger Lissner

MAJ
Søndag d.   1. maj 5.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d.   5. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.   8. maj 6.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 10. maj Åbent Menighedsmøde kl. 19.00 Menighedsrådet
Søndag d. 15. maj Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Mandag d.16. maj 2. pinsedag  Musikgudstjeneste kl. 10.30 Ida Fonsbøl
Søndag d. 22. maj Trinitatis kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Lørdag d. 28. maj Hagenskov, Helnæs og Horne kl.   9.00 Sogneudflugt
Søndag d. 29. maj 1. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

JUNI
Søndag d.  5. juni 2. s.e. trin. kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller
Søndag d. 12. juni 3. s.e. trin. kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller
Søndag d. 19. juni 4. s.e. trin.  Sommerfrokost kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 26. juni 5. s.e. trin. kl. 10.00 Erik Fonsbøl

JULI
Søndag d.  3. juli 6. s.e. trin. kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller
Søndag d. 10. juli 7. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 17. juli 8. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 24. juli 9. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 31. juli 10. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

AUGUST
Søndag d.   7. august 11. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 14. august 12. s.e. trin. kl. 12.00 N.N.
Søndag d. 21. august 13. s.e. trin. kl. 12.00 N.N.
Tirsdag d. 23. august Kirkegårdsvandring kl. 19.00 Erik Egeskov m.fl.
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Kristendommens mange ansigter
Tirsdag den 26. april kl. 17.00 
Fyraftensforedrag i Kirkeladen. Salmedigter og tidli-
gere præst, Holger Lissner, besøger Skårup! 
Han vil i sit foredrag fortælle om de mange forskel-
lige former for kristendom ud fra sin egen slægt. 
Lige fra jøden, der lod sig døbe, over præsten, 
der lavede et landsbyseminarium i sin præste-
gård nogle få år efter, at P. A. Wedel gjorde det 
samme i Skårup, til den højkirkelige præst, der 
blev lavkirkelig og den clairvoyante. Med sin 
lidenskab for kirke, kristendom og salmekunst 
er Holger Lissner en fremragende fortæller, og 

gå endelig ikke glip af denne spændende aften i 
hans selskab. Enhver kan melde sig til foredraget 
hos Inger Jensen på tlf.: 62232444 eller på mail: 
ingertage@privat.dk senest onsdag den 20. april.
Der vil undervejs blive serveret en sandwich 
og en øl/vand og prisen er 50,-

Menighedsmøde 
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00 i kirkeladen
Ansættelse af ny organist? Investering af nyt lys 
og ny lyd i kirken? Arrangementer som fore-
drag, koncerter, kor og udflugter? Eller skal der 
ske noget helt andet??

Kl. 09.00:
Silje Grundsted Høegmark
Mads Bach Bærholm 
Lasse Bach Bærholm
Laura Holmegaard Christiansen
August Holmegaard Christiansen
Cecilie Stjernholm Nielsen
Cecilie Laulund Dideriksen
Elisabeth Stub Valeur
Sif Ruby Fugl
 
Kl. 11.00:
Finn Andreas Michael Fuglsang Mik-
kelsen
Johanne Wolfsberg
Villads Hannibal Ussing
Sebastian Zarlang
Julie Marie Henriksen
Casper Nytofte Andresen Magelund
Sebastian Blicher Elmelund

Oscar Greve Jensen
Noah Kasper Greve Jensen
Silas Christian Rossé Segel
Tobias Stokholm Andersen
Jacob Erik Absalonsen Rehr

Kl. 13.00:
Valdemar Noah Jørgensen
August Jeppe Solgaard Skovgaard
Jonathan Boas De Groot
Julius Broberg Hansen
Marcus Berg Purtoft
Silja Nielsen Kaae
Kasper Jul Øhlenschlæger 
Rasmus Bech Juhl Hansen
Ea-Amalie Korsgaard Magnussen
Lasse Have Johansen
Marina Sofie Andersen
Anders Lund Petersen

Hvad sker der i og ved Skårup Kirke? Hvad byder 
2016 på? Hvem har indflydelse og i forhold til hvad?

Nu har du muligheden for at få svar på disse 
spørgsmål og mange flere over en hyggelig 
mundfuld kage og kaffe. 
Den 10. maj kl. 19.00 holder vi et åbent møde 
for alle interesserede, hvor præst og menig-
hedsråd fortæller om de foreløbige planer for 
Skårup kirke. 

Til november er der menighedsrådsvalg, og 
derfor vil også det være et omdrejningspunkt. 
Kunne du tænke dig at have indflydelse på det 
kirkelig liv i din by, overvejer du at blive menig-
hedsrådsmedlem, eller kender du nogen, der 
kunne være egnet, så mød endelig op til dette 
åbne menighedsmøde. 

Musikgudstjeneste 2. pinsedag

Det er kun denne ene gang om året, at kirkens 
personale med gæster kaster sig ud i musikalske 
indslag som messesang, korsang, vekselsang 
mm. Sopranstemmer, alt og tenor. Det er en 
stor oplevelse at være med til, og nu har I 
muligheden ved pinsens andendagsfejring 
mandag den 16. maj kl. 10.30. Vel mødt!

Sogneudflugt
Lørdag den 28. maj Sogneudflugt til Hagen-
skov, Helnæs og Horne. Lørdag den 28. maj 
arrangerer vi fælles bustur til Hagenskov Gods, 
hvor Britta Schall Holberg tager imod os og 
viser os rundt i sit hjem og i den smukke have. 
Hun vil fortælle nogle af godsets historier og 
om at være ”location” for optagelserne af 
serien ”1864”. 

Vi spiser frokost på 
godset og drager så 
videre til rundvisning 
i Dreslette Kirke, som 
er en særlig flot rød
 kirke med et skægt tårn. 

Derefter tager vi på Helnæs Kro og får en kop 
kaffe og deres bedste kage og så kører vi vide-
re til Horne kirke – Fyns rundkirke, hvo vi også 
vil blive vist rundt. Det kan ikke blive andet end 
en herlig sommerudflugt. Vi kører fra Skårup 
Kirke kl. 09.00 og er hjemme igen kl. 19.00.
Tilmelding sker til Inger Jensen på mail: ingerta-
ge@privat.dk eller på tlf.: 62232444 senest den 
6. maj. Prisen for dagen er 150,- per næse.

Sommerfrokost

Det er ikke lykkes de sidste fem år, men vi 
håber alligevel på at ramme et strålende 
solskinsvejr søndag den 19. juni, hvor vi 
indbyder til sommerfrokost i det grønne efter 
gudstjenesten i kirken kl. 10.00. 

Efter måltidet får vi fornøjelsen af underhold-
ning med to af egnens dygtige musikere, nemlig 
organist m.m. Povl Christian Balslev og cellist og 
organist Anne Vilain, der i nogle år stod i spid-
sen for Svendborgs stadsorkester, Tango Catz. 
Tag plads ved langbordet dækket med som-
mermenu, kølig vin og musik ved at tilmelde 
dig hos Inger Jensen på mail: ingertage@privat.
dk eller på tlf.: 62 23 24 44 senest den 14. juni. 
Prisen er 100 kr.
Bliver det alligevel imod alle bønner regnvejr, vil 
det foregå i Kirkeladen. 

Minikonfirmandernes sommerskole

Den første uge i august afholder vi for andet 
år Minikonfirmandernes Sommerskole i Skårup 
kirke. Det er tre hele dage i sommerferiens 
afslutning fra onsdag den 3.- fredag den 
5. august fra kl. 8-14.
Sidste år deltog 17 glade drenge og piger i 
forløbet, der blandt andet bød på opdagelse i 

kirken, bibelfortællinger, sang, snakke, bygning af 
egne kirker, teater, gudstjeneste, formulering af 
bønner, leg og en masse fælles måltider. Det var 
så hyggeligt, at vi hjertens gerne vil afholde det 
igen, og elever fra 3. og 4. klassetrin kan melde 
sig til på mail: jelar@km.dk eller på tlf.: 6223 
1112 inden den 12. juli 2016.

Kirkegårdsvandring

Tirsdag den 23.august vil der være en lille 
stemningsfuld rundvisning på Skårup kirkegård.
Vi samles kl. 19.00 ved Kirkeladen og derefter 
begynder vandringen ledt an af Erik Egeskov m.fl.
Derefter går vi i Kirkeladen til et foredrag om 
nogle af de personligheder, der er tilknyttet 
stedet. Hvis man har noget at tilføje om en 
person, der ligger på kirkegården, er ordet frit. 

Arrangementet gennemføres også i bygevejr, 
men vi satser på, at det bliver en ganske dejlig 
sommeraften!
Der serveres kaffe og kage. Der er ingen tilmel-
ding, man dukker bare op. 

Årets Konfirmander
Bededag, fredag den 22. april siger dette års vidunderlige kon-
firmander deres ja. Det har været en stor fornøjelse at lære disse 
unge mennesker at kende. Jeg glæder mig til, at vi skal fejre dem i 
kirken om lidt og ønsker dem en herlig fest bagefter. 
Konfirmandbillederne vil komme i næste blad.
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Kristendommens mange ansigter
Tirsdag den 26. april kl. 17.00 
Fyraftensforedrag i Kirkeladen. Salmedigter og tidli-
gere præst, Holger Lissner, besøger Skårup! 
Han vil i sit foredrag fortælle om de mange forskel-
lige former for kristendom ud fra sin egen slægt. 
Lige fra jøden, der lod sig døbe, over præsten, 
der lavede et landsbyseminarium i sin præste-
gård nogle få år efter, at P. A. Wedel gjorde det 
samme i Skårup, til den højkirkelige præst, der 
blev lavkirkelig og den clairvoyante. Med sin 
lidenskab for kirke, kristendom og salmekunst 
er Holger Lissner en fremragende fortæller, og 

gå endelig ikke glip af denne spændende aften i 
hans selskab. Enhver kan melde sig til foredraget 
hos Inger Jensen på tlf.: 62232444 eller på mail: 
ingertage@privat.dk senest onsdag den 20. april.
Der vil undervejs blive serveret en sandwich 
og en øl/vand og prisen er 50,-

Menighedsmøde 
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00 i kirkeladen
Ansættelse af ny organist? Investering af nyt lys 
og ny lyd i kirken? Arrangementer som fore-
drag, koncerter, kor og udflugter? Eller skal der 
ske noget helt andet??

Kl. 09.00:
Silje Grundsted Høegmark
Mads Bach Bærholm 
Lasse Bach Bærholm
Laura Holmegaard Christiansen
August Holmegaard Christiansen
Cecilie Stjernholm Nielsen
Cecilie Laulund Dideriksen
Elisabeth Stub Valeur
Sif Ruby Fugl
 
Kl. 11.00:
Finn Andreas Michael Fuglsang Mik-
kelsen
Johanne Wolfsberg
Villads Hannibal Ussing
Sebastian Zarlang
Julie Marie Henriksen
Casper Nytofte Andresen Magelund
Sebastian Blicher Elmelund

Oscar Greve Jensen
Noah Kasper Greve Jensen
Silas Christian Rossé Segel
Tobias Stokholm Andersen
Jacob Erik Absalonsen Rehr

Kl. 13.00:
Valdemar Noah Jørgensen
August Jeppe Solgaard Skovgaard
Jonathan Boas De Groot
Julius Broberg Hansen
Marcus Berg Purtoft
Silja Nielsen Kaae
Kasper Jul Øhlenschlæger 
Rasmus Bech Juhl Hansen
Ea-Amalie Korsgaard Magnussen
Lasse Have Johansen
Marina Sofie Andersen
Anders Lund Petersen

Hvad sker der i og ved Skårup Kirke? Hvad byder 
2016 på? Hvem har indflydelse og i forhold til hvad?

Nu har du muligheden for at få svar på disse 
spørgsmål og mange flere over en hyggelig 
mundfuld kage og kaffe. 
Den 10. maj kl. 19.00 holder vi et åbent møde 
for alle interesserede, hvor præst og menig-
hedsråd fortæller om de foreløbige planer for 
Skårup kirke. 

Til november er der menighedsrådsvalg, og 
derfor vil også det være et omdrejningspunkt. 
Kunne du tænke dig at have indflydelse på det 
kirkelig liv i din by, overvejer du at blive menig-
hedsrådsmedlem, eller kender du nogen, der 
kunne være egnet, så mød endelig op til dette 
åbne menighedsmøde. 

Musikgudstjeneste 2. pinsedag

Det er kun denne ene gang om året, at kirkens 
personale med gæster kaster sig ud i musikalske 
indslag som messesang, korsang, vekselsang 
mm. Sopranstemmer, alt og tenor. Det er en 
stor oplevelse at være med til, og nu har I 
muligheden ved pinsens andendagsfejring 
mandag den 16. maj kl. 10.30. Vel mødt!

Sogneudflugt
Lørdag den 28. maj Sogneudflugt til Hagen-
skov, Helnæs og Horne. Lørdag den 28. maj 
arrangerer vi fælles bustur til Hagenskov Gods, 
hvor Britta Schall Holberg tager imod os og 
viser os rundt i sit hjem og i den smukke have. 
Hun vil fortælle nogle af godsets historier og 
om at være ”location” for optagelserne af 
serien ”1864”. 

Vi spiser frokost på 
godset og drager så 
videre til rundvisning 
i Dreslette Kirke, som 
er en særlig flot rød
 kirke med et skægt tårn. 

Derefter tager vi på Helnæs Kro og får en kop 
kaffe og deres bedste kage og så kører vi vide-
re til Horne kirke – Fyns rundkirke, hvo vi også 
vil blive vist rundt. Det kan ikke blive andet end 
en herlig sommerudflugt. Vi kører fra Skårup 
Kirke kl. 09.00 og er hjemme igen kl. 19.00.
Tilmelding sker til Inger Jensen på mail: ingerta-
ge@privat.dk eller på tlf.: 62232444 senest den 
6. maj. Prisen for dagen er 150,- per næse.

Sommerfrokost

Det er ikke lykkes de sidste fem år, men vi 
håber alligevel på at ramme et strålende 
solskinsvejr søndag den 19. juni, hvor vi 
indbyder til sommerfrokost i det grønne efter 
gudstjenesten i kirken kl. 10.00. 

Efter måltidet får vi fornøjelsen af underhold-
ning med to af egnens dygtige musikere, nemlig 
organist m.m. Povl Christian Balslev og cellist og 
organist Anne Vilain, der i nogle år stod i spid-
sen for Svendborgs stadsorkester, Tango Catz. 
Tag plads ved langbordet dækket med som-
mermenu, kølig vin og musik ved at tilmelde 
dig hos Inger Jensen på mail: ingertage@privat.
dk eller på tlf.: 62 23 24 44 senest den 14. juni. 
Prisen er 100 kr.
Bliver det alligevel imod alle bønner regnvejr, vil 
det foregå i Kirkeladen. 

Minikonfirmandernes sommerskole

Den første uge i august afholder vi for andet 
år Minikonfirmandernes Sommerskole i Skårup 
kirke. Det er tre hele dage i sommerferiens 
afslutning fra onsdag den 3.- fredag den 
5. august fra kl. 8-14.
Sidste år deltog 17 glade drenge og piger i 
forløbet, der blandt andet bød på opdagelse i 

kirken, bibelfortællinger, sang, snakke, bygning af 
egne kirker, teater, gudstjeneste, formulering af 
bønner, leg og en masse fælles måltider. Det var 
så hyggeligt, at vi hjertens gerne vil afholde det 
igen, og elever fra 3. og 4. klassetrin kan melde 
sig til på mail: jelar@km.dk eller på tlf.: 6223 
1112 inden den 12. juli 2016.

Kirkegårdsvandring

Tirsdag den 23.august vil der være en lille 
stemningsfuld rundvisning på Skårup kirkegård.
Vi samles kl. 19.00 ved Kirkeladen og derefter 
begynder vandringen ledt an af Erik Egeskov m.fl.
Derefter går vi i Kirkeladen til et foredrag om 
nogle af de personligheder, der er tilknyttet 
stedet. Hvis man har noget at tilføje om en 
person, der ligger på kirkegården, er ordet frit. 

Arrangementet gennemføres også i bygevejr, 
men vi satser på, at det bliver en ganske dejlig 
sommeraften!
Der serveres kaffe og kage. Der er ingen tilmel-
ding, man dukker bare op. 

Årets Konfirmander
Bededag, fredag den 22. april siger dette års vidunderlige kon-
firmander deres ja. Det har været en stor fornøjelse at lære disse 
unge mennesker at kende. Jeg glæder mig til, at vi skal fejre dem i 
kirken om lidt og ønsker dem en herlig fest bagefter. 
Konfirmandbillederne vil komme i næste blad.
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Kristendommens mange ansigter
Tirsdag den 26. april kl. 17.00 
Fyraftensforedrag i Kirkeladen. Salmedigter og tidli-
gere præst, Holger Lissner, besøger Skårup! 
Han vil i sit foredrag fortælle om de mange forskel-
lige former for kristendom ud fra sin egen slægt. 
Lige fra jøden, der lod sig døbe, over præsten, 
der lavede et landsbyseminarium i sin præste-
gård nogle få år efter, at P. A. Wedel gjorde det 
samme i Skårup, til den højkirkelige præst, der 
blev lavkirkelig og den clairvoyante. Med sin 
lidenskab for kirke, kristendom og salmekunst 
er Holger Lissner en fremragende fortæller, og 

gå endelig ikke glip af denne spændende aften i 
hans selskab. Enhver kan melde sig til foredraget 
hos Inger Jensen på tlf.: 62232444 eller på mail: 
ingertage@privat.dk senest onsdag den 20. april.
Der vil undervejs blive serveret en sandwich 
og en øl/vand og prisen er 50,-

Menighedsmøde 
Tirsdag den 10. maj kl. 19.00 i kirkeladen
Ansættelse af ny organist? Investering af nyt lys 
og ny lyd i kirken? Arrangementer som fore-
drag, koncerter, kor og udflugter? Eller skal der 
ske noget helt andet??

Kl. 09.00:
Silje Grundsted Høegmark
Mads Bach Bærholm 
Lasse Bach Bærholm
Laura Holmegaard Christiansen
August Holmegaard Christiansen
Cecilie Stjernholm Nielsen
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Kl. 11.00:
Finn Andreas Michael Fuglsang Mik-
kelsen
Johanne Wolfsberg
Villads Hannibal Ussing
Sebastian Zarlang
Julie Marie Henriksen
Casper Nytofte Andresen Magelund
Sebastian Blicher Elmelund

Oscar Greve Jensen
Noah Kasper Greve Jensen
Silas Christian Rossé Segel
Tobias Stokholm Andersen
Jacob Erik Absalonsen Rehr

Kl. 13.00:
Valdemar Noah Jørgensen
August Jeppe Solgaard Skovgaard
Jonathan Boas De Groot
Julius Broberg Hansen
Marcus Berg Purtoft
Silja Nielsen Kaae
Kasper Jul Øhlenschlæger 
Rasmus Bech Juhl Hansen
Ea-Amalie Korsgaard Magnussen
Lasse Have Johansen
Marina Sofie Andersen
Anders Lund Petersen

Hvad sker der i og ved Skårup Kirke? Hvad byder 
2016 på? Hvem har indflydelse og i forhold til hvad?

Nu har du muligheden for at få svar på disse 
spørgsmål og mange flere over en hyggelig 
mundfuld kage og kaffe. 
Den 10. maj kl. 19.00 holder vi et åbent møde 
for alle interesserede, hvor præst og menig-
hedsråd fortæller om de foreløbige planer for 
Skårup kirke. 

Til november er der menighedsrådsvalg, og 
derfor vil også det være et omdrejningspunkt. 
Kunne du tænke dig at have indflydelse på det 
kirkelig liv i din by, overvejer du at blive menig-
hedsrådsmedlem, eller kender du nogen, der 
kunne være egnet, så mød endelig op til dette 
åbne menighedsmøde. 

Musikgudstjeneste 2. pinsedag

Det er kun denne ene gang om året, at kirkens 
personale med gæster kaster sig ud i musikalske 
indslag som messesang, korsang, vekselsang 
mm. Sopranstemmer, alt og tenor. Det er en 
stor oplevelse at være med til, og nu har I 
muligheden ved pinsens andendagsfejring 
mandag den 16. maj kl. 10.30. Vel mødt!

Sogneudflugt
Lørdag den 28. maj Sogneudflugt til Hagen-
skov, Helnæs og Horne. Lørdag den 28. maj 
arrangerer vi fælles bustur til Hagenskov Gods, 
hvor Britta Schall Holberg tager imod os og 
viser os rundt i sit hjem og i den smukke have. 
Hun vil fortælle nogle af godsets historier og 
om at være ”location” for optagelserne af 
serien ”1864”. 

Vi spiser frokost på 
godset og drager så 
videre til rundvisning 
i Dreslette Kirke, som 
er en særlig flot rød
 kirke med et skægt tårn. 

Derefter tager vi på Helnæs Kro og får en kop 
kaffe og deres bedste kage og så kører vi vide-
re til Horne kirke – Fyns rundkirke, hvo vi også 
vil blive vist rundt. Det kan ikke blive andet end 
en herlig sommerudflugt. Vi kører fra Skårup 
Kirke kl. 09.00 og er hjemme igen kl. 19.00.
Tilmelding sker til Inger Jensen på mail: ingerta-
ge@privat.dk eller på tlf.: 62232444 senest den 
6. maj. Prisen for dagen er 150,- per næse.

Sommerfrokost

Det er ikke lykkes de sidste fem år, men vi 
håber alligevel på at ramme et strålende 
solskinsvejr søndag den 19. juni, hvor vi 
indbyder til sommerfrokost i det grønne efter 
gudstjenesten i kirken kl. 10.00. 

Efter måltidet får vi fornøjelsen af underhold-
ning med to af egnens dygtige musikere, nemlig 
organist m.m. Povl Christian Balslev og cellist og 
organist Anne Vilain, der i nogle år stod i spid-
sen for Svendborgs stadsorkester, Tango Catz. 
Tag plads ved langbordet dækket med som-
mermenu, kølig vin og musik ved at tilmelde 
dig hos Inger Jensen på mail: ingertage@privat.
dk eller på tlf.: 62 23 24 44 senest den 14. juni. 
Prisen er 100 kr.
Bliver det alligevel imod alle bønner regnvejr, vil 
det foregå i Kirkeladen. 

Minikonfirmandernes sommerskole

Den første uge i august afholder vi for andet 
år Minikonfirmandernes Sommerskole i Skårup 
kirke. Det er tre hele dage i sommerferiens 
afslutning fra onsdag den 3.- fredag den 
5. august fra kl. 8-14.
Sidste år deltog 17 glade drenge og piger i 
forløbet, der blandt andet bød på opdagelse i 

kirken, bibelfortællinger, sang, snakke, bygning af 
egne kirker, teater, gudstjeneste, formulering af 
bønner, leg og en masse fælles måltider. Det var 
så hyggeligt, at vi hjertens gerne vil afholde det 
igen, og elever fra 3. og 4. klassetrin kan melde 
sig til på mail: jelar@km.dk eller på tlf.: 6223 
1112 inden den 12. juli 2016.

Kirkegårdsvandring

Tirsdag den 23.august vil der være en lille 
stemningsfuld rundvisning på Skårup kirkegård.
Vi samles kl. 19.00 ved Kirkeladen og derefter 
begynder vandringen ledt an af Erik Egeskov m.fl.
Derefter går vi i Kirkeladen til et foredrag om 
nogle af de personligheder, der er tilknyttet 
stedet. Hvis man har noget at tilføje om en 
person, der ligger på kirkegården, er ordet frit. 

Arrangementet gennemføres også i bygevejr, 
men vi satser på, at det bliver en ganske dejlig 
sommeraften!
Der serveres kaffe og kage. Der er ingen tilmel-
ding, man dukker bare op. 

Årets Konfirmander
Bededag, fredag den 22. april siger dette års vidunderlige kon-
firmander deres ja. Det har været en stor fornøjelse at lære disse 
unge mennesker at kende. Jeg glæder mig til, at vi skal fejre dem i 
kirken om lidt og ønsker dem en herlig fest bagefter. 
Konfirmandbillederne vil komme i næste blad.
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Sognepræst
Ida Fonsbøl Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

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

Menighedsrådsformand
Tage Ditlev Jensen ·  Hasselvænget 31
Lundeborg ·  5874 Hesselager 
Tlf. 62 23 24 44 ·  E-mail: ingertage@privat.dk

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
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

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.

Afskedshilsen fra organist Ingrid Madsen
Efter lang tids overvejelse har jeg - efter godt 
30 års ansættelse som organist ved Skårup Kir-
ke - besluttet at sige mit arbejde op pr. 1. maj 
2016, da jeg ønsker at få mere tid til min familie 
og mit hjem.
Fra min første tjeneste som vikar for min 
forgænger fru Anna Rosendal i 1978 og til i dag 
har jeg følt mig hjemme i Skårup Kirke blandt 
skiftende menighedsråd, præster og medar-
bejdere, ligesom jeg er kommet til at holde af 
den del af menigheden, jeg har lært at kende 
gennem gudstjenester, kirkekaffe, sangaftener, 
babysalmesang m.m. 
Det har gennem alle årene været en glæde at 
skulle på arbejde i ”min kirke”, og der skal lyde 
en stor tak til alle jer, som gennem årene har 
bidraget til, at Skårup Kirke er og har været 
en god og tryg arbejdsplads, hvor man har 
haft tillid til, at jeg passede det arbejde, jeg var 
betroet, på en ordentlig måde.

Hermed mine bedste 
ønsker for Skårup Kirke, 
og for jer, som har jeres 
gang der.
Ingrid Madsen

Reception søndag den 24. april
Ingrid har været en fast del af Skårup kirke lige 
så længe, som jeg har levet, og det har været 
en fornøjelse at arbejde sammen med hende. 
Hendes betydning for og indvirkning på kirke-
livet vil blive savnet. Tak for dit engagement, din 
ihærdighed og dit venskab. Jeg har mange bag 
mig, når jeg håber, at vi ser meget til dig fortsat, 
selv om det måske ikke lige bliver på orgelbænken.
I anledning af Ingrids farvel vil det glæde menig-
hedsrådet og kirkens personale at se jer til en 
afskedsreception søndag den 24. april i Kirkeladen 
efter gudstjenesten kl. 10.00.                    Ida F.

Vi ønsker jer alle et lyst forår og en varm sommer!
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Når I læser dette kirkeblad er foråret i fuld gang. Påsken er markeret og pinsen er på vej. I år har 
konfirmanderne arbejdet på et kunstprojekt, som vi kaldte ”Valg, Vej og Visdom. ” Af hønsetråd, 
papmache, maling og stof er tre påskescener kommet til live. Første scene er Gethsemane Have, hvor 
Jesus træffer valget om at fortsætte ad sin svære vej, selv om han er bange. Disciplene har lovet at passe 
på ham, men de falder i søvn på det tidspunkt, hvor de skulle være allermest årvågne. 
Anden scene er Via Dolorosa – smertens vej. Jesus slæber på sit kors op mod Golgata, mens folk 
raser, fryder sig eller græder. Simon af Kyrene kommer ham til undsætning, men den fortsatte lidelse er 
uundgåelig.
Tredje scene er gensynet. Den opstandne Kristus genforenes med de nu elleve disciple og han forklarer 
dem forløbets gang. Deres visdom kulminerer først pinsedag, da Helligånden kommer over dem og de 
opildnes af indsigt, glæde og tro. 

Konfirmandernes udstilling vil komme frem i kirken hvert år til påske.     Ida F.

Gudstjenester i Skårup kirke fra april til august 2016
APRIL
Søndag d. 17. april 3.s.e. påske kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller
Tirsdag d. 19. april Koncert i kirken kl. 19.30 SVBG. Kammerorkester
Fredag d.  22. april Bededag Konfirmationer 09.00 Ø. Åby Friskole 

09.00 Nymarkskolen   Ida Fonsbøl
11.00 Skårup Skole
13.00 Skårup Skole

Søndag d. 24. april 4.s.e. påske 
Afskedsreception 
for Ingrid Madsen

kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 26. april Fyraftensforedrag kl. 17.00 Holger Lissner

MAJ
Søndag d.   1. maj 5.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d.   5. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.   8. maj 6.s.e. påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d. 10. maj Åbent Menighedsmøde kl. 19.00 Menighedsrådet
Søndag d. 15. maj Pinsedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Mandag d.16. maj 2. pinsedag  Musikgudstjeneste kl. 10.30 Ida Fonsbøl
Søndag d. 22. maj Trinitatis kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Lørdag d. 28. maj Hagenskov, Helnæs og Horne kl.   9.00 Sogneudflugt
Søndag d. 29. maj 1. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

JUNI
Søndag d.  5. juni 2. s.e. trin. kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller
Søndag d. 12. juni 3. s.e. trin. kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller
Søndag d. 19. juni 4. s.e. trin.  Sommerfrokost kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 26. juni 5. s.e. trin. kl. 10.00 Erik Fonsbøl

JULI
Søndag d.  3. juli 6. s.e. trin. kl. 12.00 Andreas Bojsen-Møller
Søndag d. 10. juli 7. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 17. juli 8. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 24. juli 9. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 31. juli 10. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

AUGUST
Søndag d.   7. august 11. s.e. trin. kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 14. august 12. s.e. trin. kl. 12.00 N.N.
Søndag d. 21. august 13. s.e. trin. kl. 12.00 N.N.
Tirsdag d. 23. august Kirkegårdsvandring kl. 19.00 Erik Egeskov m.fl.
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Sognepræst
Ida Fonsbøl Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

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

Menighedsrådsformand
Tage Ditlev Jensen ·  Hasselvænget 31
Lundeborg ·  5874 Hesselager 
Tlf. 62 23 24 44 ·  E-mail: ingertage@privat.dk

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
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

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.

Afskedshilsen fra organist Ingrid Madsen
Efter lang tids overvejelse har jeg - efter godt 
30 års ansættelse som organist ved Skårup Kir-
ke - besluttet at sige mit arbejde op pr. 1. maj 
2016, da jeg ønsker at få mere tid til min familie 
og mit hjem.
Fra min første tjeneste som vikar for min 
forgænger fru Anna Rosendal i 1978 og til i dag 
har jeg følt mig hjemme i Skårup Kirke blandt 
skiftende menighedsråd, præster og medar-
bejdere, ligesom jeg er kommet til at holde af 
den del af menigheden, jeg har lært at kende 
gennem gudstjenester, kirkekaffe, sangaftener, 
babysalmesang m.m. 
Det har gennem alle årene været en glæde at 
skulle på arbejde i ”min kirke”, og der skal lyde 
en stor tak til alle jer, som gennem årene har 
bidraget til, at Skårup Kirke er og har været 
en god og tryg arbejdsplads, hvor man har 
haft tillid til, at jeg passede det arbejde, jeg var 
betroet, på en ordentlig måde.

Hermed mine bedste 
ønsker for Skårup Kirke, 
og for jer, som har jeres 
gang der.
Ingrid Madsen

Reception søndag den 24. april
Ingrid har været en fast del af Skårup kirke lige 
så længe, som jeg har levet, og det har været 
en fornøjelse at arbejde sammen med hende. 
Hendes betydning for og indvirkning på kirke-
livet vil blive savnet. Tak for dit engagement, din 
ihærdighed og dit venskab. Jeg har mange bag 
mig, når jeg håber, at vi ser meget til dig fortsat, 
selv om det måske ikke lige bliver på orgelbænken.
I anledning af Ingrids farvel vil det glæde menig-
hedsrådet og kirkens personale at se jer til en 
afskedsreception søndag den 24. april i Kirkeladen 
efter gudstjenesten kl. 10.00.                    Ida F.

Vi ønsker jer alle et lyst forår og en varm sommer!
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Anden scene er Via Dolorosa – smertens vej. Jesus slæber på sit kors op mod Golgata, mens folk 
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Vejstrup	  Borgerforening	  inviterer	  til	  	  
	  
	  
11	  Maj	  2016	  kl	  19.00	  	  Besøg	  på	  Magerholm	  plantage,	  Tiselholtvej	  21,	  Vejstrup	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Plantageejer	  Niels	  Mortensen	  vil	  vise	  rundt	  og	  laver	  en	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kort	  gennemgang	  	  hvordan	  æbletræer	  skal	  beskæres.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Borgerforeningen	  give	  afslutningsvis	  en	  kop	  kaffe.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Gratis	  at	  deltage.	  
	  
23	  juni	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sankt	  Hans	  ved/i	  gadekæret,	  bålet	  tændes	  kl.	  21.30	  
	  
21	  August	  kl.	  14.00	  	  	  	  	  Besøg	  på	  Broholm	  	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Anne	  Lütken	  vil	  vise	  rundt.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Efter	  rundvisning	  er	  der	  kaffe	  og	  kage	  i	  restauranten	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  pris	  90	  kr.	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tilmelding	  på	  mobil	  28298555	  senest	  18	  august	  
	  
	  
Følg	  med	  på	  Vejstrupborger.dk	  eller	  tilmeld	  dig/i	  på	  nyhedsmail	  	  	  vejstrupinfo@gmail.com	  	  
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

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

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

        SFO ved Øster Åby Friskole fik 3.600 kr. til støtte af en skov med stubbe til bogstaver og tal.
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Konfirmanderne fra Vejstrup Valgminighed fik 2.000 kr. til en komfirmand-dannelsesrejse til  

Rom. - Det kan du læse om andet sted i bladet.

Stor tak til OK og SuperBrugsen for støtte til Skårup Idrætsforening.
Det er en meget glad ”Basse”, der modtager den flotte check på 24,514,- kr. fra brugsuddeler  

Paw Henriksen. Støtten kommer fra alle dem, der har et OK benzinkort, hvor der er påtegnet, at  

OK og SuperBrugsen indbetaler et antal ører, for hver littet benzin eller disel, der bliver solgt i  

Skårup. - Basse opfordre mange flere til at få et OK benzinkort for dermed at støtte den lokale  

idrætsforening, der i dag har ca. 1100 medlemmer – hvoraf ca. 600 er børn.
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“Vejstrup Valgmenigheds konfirmander har været på en uforglemmelig dannelsesrejse til Rom. Vi bringer 
her to af konfirmandernes beretninger fra turen.
I løbet af sensommeren vil konfirmanderne invitere alle interesserede til en Rom-aften, hvor de vil vise 
billeder og krydre det hele med fortællinger og oplevelser fra turen.”

Foto: Kirsten Øxenhave

Konfirmandturen til Rom med 
Vejstrup Valgmenighed
Højt flyvende over de lette skyer sidder årets kon-
firmandhold. En blanding af sommerfugle og 
nervøsitet præger os alle. Tæt siddende i flyet snak-
ker vi og hygger os alle sammen. Vi er forventnings-
fulde. Hvad mon der skal ske?
Da vi ankom til Roms lufthavn, mødte vi Inge, som 
var vores fantastiske rejseleder. Hun guidede  os til 
vores dejlige hotel. Herfra startede 6 dages ufor-
glemmelige oplevelser.

Seværdigheder og foredrag 
Vi var ude at se mange spændende ting, Colosseum, 
Engelsborg, Pantheon, Trevi-fontænen og mange an-
dre. Hver konfirmand havde fået til opgave at lave et 
foredrag om nogle af de steder, vi besøgte. Vi var 2-3 
i en gruppe. Det var rigtig sjovt at få et lille foredrag 
af hinanden, for jeg tror, at når man har samme alder, 
forstår man måske lidt bedre, hvad der bliver sagt.
    

                   

KonfirmandER I Rom
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Alle veje fører til Rom
I  starten, da vi fi k at vide, at vi skulle til Rom, vidste 
vi ikke, hvilken fantastisk rejse vi havde foran os. 
En rejse til Rom betyder ikke bare, at man skal til et 
andet land,   men også at man oplever en hel masse 
vildt spændende ting, som man hundrede procent 
sikkert kommer til at få glæde af engang.
Vi er rigtig glade for, at vi tog med, for vi har aldrig 
spist så mange pizzaer før i hele vores liv. Her er lidt 
fra vores tur til Rom.

Pantheon
Nu var det vores præst, vi skulle til Rom med, så 
selvfølgelig skulle vi se en masse kirker og høre om 
den katolske tro. En af de kirker, vi specielt godt 
kunne lide, var Pantheon. En stor rund kirke med 26

 

høje søjler ude foran. Man bliver totalt forbløffet, 
når man ser den, for den ligner noget, som man ikke 
ville kunne fi nde ud af at bygge i dag.
Bygninger fra det gamle Rom er noget af det fedeste 
at se på, fordi de er så anderledes. Man troede, det 
kun fandtes i Asterix og Obelix, men pludselig står 
man foran dem. Det er en mega stor oplevelse.
Pantheon er rund, og indeni er der et fl ot mønster på 
gulvet med fi rkanter og cirkler i marmor. I midten 
af det runde loft er der et stort hul, hvor igennem 
der kommer lys ind. Der er intet glas eller noget, der 
dækker, så når det regner, bliver gulvet vådt i midten 
af kirken. Det er ret sejt.

Santa Maria della Concezione dei Capucchini.
Når man er på tur, kommer man tit til at se noget, 

Rom og troen 
Et konfi rmandår består mest af at lære om sig selv 
og andre. Det handler om at få en forståelse af, 
hvordan vi alle sammen på en måde har den samme 
historie og altid søger, hvad vi er en del af. At møde 
andre måder at tænke og tro på er med til at danne os 
til den, vi gerne vil være.

Derfor besluttede vi, at vi konfi rmander i år skulle 
på denne dannelsesrejse til Rom. Ved at besøge alle 
de steder vi var, har vi fået en bedre forståelse for, 
hvorfor vi netop tror på kristendommen. Hver gang 
vi stod i et nyt kirkerum, kom vi til at møde en ny 
historie i forhold til troen, som var med til at få os til 
at undre os over, hvad vi selv er en del af.

Barn Jesus i en krybbe lå,
skønt Himlen var hans eje;
hans pude her blev hø og strå,
mørkt var det om hans leje.
Men stjernen over huset stod,
og oksen kyssed’ barnets fod.
Halleluja, halleluja, barn Jesus!

På vej videre……
Dagen, hvor vi skulle sige farvel til Rom, var nu i 
sigte. Det har været en fantastisk oplevelse, og vi 
kunne godt have brugt i 10 dage mere.

Højt fl yvende over de lette skyer sidder årets kon-
fi rmandhold. Vi er på vej hjem med gode minder og 
gode historier. Lidt mere afklaret med troen og snart 
klar til vores konfi rmation.

Skrevet af: Emma Tingager 
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Teaterkoncert
Som et vigtigt led i konfi rmandernes forberedelse indgår et projekt, som de glæder sig meget 
til at vise for os alle. Det er et såkaldt Musikteater, hvor de ud fra et overordnet tema inddrager 
publikum i længere eller kortere stykker, med musik, tekst, skuespil, billedprojektioner og hvad 
de ellers fi nder det spændende at inddrage, for at føre tilskuerne ind i et helt særligt univers.
Til denne store opgave har vi allieret os med dramalærer fra Ollerup Efterskole, Marco Grim-
nitz, som sammen med Ulrich Klostergaard, Anders Carlsson og Elsemarie Hoffmann vil 
hjælpe konfi rmanderne med projektet.
Teaterkoncerten blev udsat fra den 2. april og kan i stedet opleves torsdag den 5. maj kl. 19.30.
Sted: Vejstrup Valgmenighedskirke                      Entré: 50,- kr. pr. person 

som man helt sikkert ikke kunne fi nde på at lave I 
Danmark, og det er Santa Maria della Concezione 
dei Capucchini et godt eksempel på. Capucchini-
kirken er lavet af Capucchiniordenen, hvilken er en 
munkeorden, der består af ca. 5000 munke. Navnet 
lyder meget som den velkendte kaffe, Cappuchino, 
og det er faktisk, fordi  Capucchinoen er opkaldt 
efter Capucchinimunkene, og  kaffen har den samme 
farve som munkenes kapper.
Capucchinikirken er egentlig ikke så meget en kirke, 
men mere et museum. Man går igennem rummene, 
hvor man ser billeder af Capucchinimunkene, og 
man får en masse at vide om dem.
Til sidst kommer man ind i et rum fyldt med skelet-
ter fra 5000 gamle Capucchinimunke. Deres knogler 
og kranier dekorerer væggene i alle mulige forskel-
lige mønstre. Nogle af skeletterne har stadig hud på. 
Det er faktisk ret spændende at se, men også meget 
ulækkert.

Skrevet af Karoline.
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”Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er 
god nok”  Foredrag v. Britta Kristensen

Traditionen tro slår Vejstrup Valgmenighed have-
porten op til de duftende sommer sanser, og de 
smukke roser og dagliljer, og flytter gudstjenesten 
og det efterfølgende sommermøde ud i den smukke 
lund bag rosenhaverne. 
Under gudstjenesten vil minikonfirmanderne opføre 
stykket ”Jonas og hvalen”, og efter gudstjenesten er 
der kaffe og kagebord, hvorefter vi skal nyde et af 
tidens bedste foredrag på Fyn med den fantastiske 
overskrift:  ”Det kræver en god fantasi at forestille 
sig at man er god nok”.
Foredragsholderen er livskvinden og multikunst-
neren Britta Kristensen. Britta lever, som alle os 
andre et liv i med- og modgang, op og nedture. Men 
få har som hende en evne til at reflektere over sine 
oplevelser, og med sit store formidlingshjerte øser 
hun skarpt og med en del glimt i øjnene ud af hendes 
selverhvervede livsvisdom. 

Læs omtalen af foredraget her: 
Britta Kristensen.  Billedkunstner, musiker, forfatter 
og foredragsholder
I 1993 fik Britta Kristensen en voldsom tinnitus, der 
satte en stopper for hendes komponist/musikerkar-
riere.
Hun vidste intuitivt, at sygdommen ikke var en 
tilfældighed, og begav sig ud på en indre og ydre 
rejse for at finde svaret på spørgsmålet.
Hvorfor og hvorfor netop mig?
Hun fandt i svarene en dyb forståelse af sig selv.  En 
forståelse, der rummer en sammenhæng  mellem 
oplevelser hun havde, de følelser de udløser og hen-
des krops reaktioner på dem.
Den forståelse er grundlaget for bogen ”Det kræver en 
god fantasi at forestille sig at man er god nok”. 
Bogen er en fortælling om, at løsningerne på vores 
sygdomsbilleder ligger i vores forståelse af 
sammenhængen mellem vores følelser og det vi 
oplever i vores liv. Intet af det, vi oplever, er tilfæl-
digt. Der er en lære gemt i alle oplevelser, hvis vi ser 
med åbenhed , ligeværd og hjertevarme på os selv. 
Uanset om de viser sig som fysiske symptomer eller 
ej. 

Som foredragsholder er Britta Kristensen kendt for 
sin formidable og levende fortællerevne, særegne 
afvæbnende humor og let tørre fortællestil.
Hendes specielle viden om følelserne, nye perspek-
tiver og store personlige åbenhed tager publikum 
med storm.
Hun giver os en opløftende og bevægende oplevelse, 
når hun beskriver, hvordan det er muligt at forandre 
en såkaldt “umulig skæbne” og få et liv, der bringer 
forståelse og bevægelse i følelserne. Begge dele no-
get der er nødvendig for at begynde at blive glad. 

”Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er 
god nok”
 Et foredrag om at respektere vores følelser og om:
- hvordan vi får bedre kontakt med os selv og andre 
og bliver bedre til at mærke ligeværdet mellem os.
- at åbne op og turde snakke om andet end det der 
går godt – uden angst
- at tage vare på de roser man får, og investere de 
talenter man har i sig selv og sit liv
- mere- og mindreværd og konsekvenserne
- hvordan det hjælper os at forstå og dele indsigten i de 
selvundertrykkende mekanismer der holder os tilbage
- sammenhængene mellem det psykiske og det 
fysiske, himmel og jord, og hvorfor vi kan bruge alt 
det vi oplever til at lære noget af.
Meningen med livet er at blive glad for at være den 
man er. Man skal vågne om morgenen og have lyst 
til at gå i gang med sit liv og sin hverdag, og at sætte 
pris på det man kan og det man har.
Alle er naturligvis velkomne til sommermødet!
Gratis adgang.

Ulrich Klostergaard

Sommermøde i Vejstrup Valgmenighed
Søndag den 19. Juni kl. 14 Præstegårdshaven v. Lunden

Folk og Fæ 2016-2.indd   46 05/04/16   16.54



47

Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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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: 1675,- 
pr. år
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1 felt
Pris: 1675,- 

pr. år
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Stjernehimlen	  lige	  nu:	  

Maj,	  Merkur	  og	  Mars	  	  
Af	  amatørastronom	  Erik	  Appel,	  Åbyskov	  Amatørobservatorie,	  Aabyskovvej	  24,	  5881	  Skaarup	  

I	  maj	  måned	  sker	  der	  noget	  spændende	  på	  stjernehimlen.	  Det	  handler	  om	  vores	  nærmeste	  
naboplaneter	  Merkur	  og	  Mars.	  

MERKUR	  

Mandag	  den	  9.	  maj	  kan	  vi	  i	  løbet	  af	  dagtimerne	  opleve	  en	  Merkurpassage,	  idet	  den	  lille	  planet	  
Merkur	  omkring	  kl.	  11:45	  passerer	  ind	  foran	  Solen,	  for	  først	  omkring	  kl.19:57	  at	  forlade	  solskiven	  
igen.	  Se	  Merkurs	  plads	  i	  omløbet	  omkring	  solen	  i	  nedenstående	  figur	  2.	  Sidst	  det	  skete	  var	  i	  2006	  
og	  det	  sker	  først	  igen	  i	  2019	  og	  senere	  igen	  i	  2032,	  så	  det	  er	  et	  forholdsvis	  sjældent	  fænomen.	  
Men	  PAS	  PÅ	  se	  ALDRIG	  DIREKTE	  mod	  solen	  uden	  et	  effektivt	  solfilter.	  

Merkur	  er	  en	  lille	  planet	  –	  den	  mindste	  af	  alle	  solsystemets	  planeter	  (på	  nær	  den	  allernyeste	  9.	  
planet,	  som	  endnu	  ikke	  er	  visuelt	  bekræftet!)	  –	  så	  den	  er	  meget	  vanskelig	  at	  få	  øje	  på.	  Også	  fordi	  
den	  hele	  tiden	  er	  så	  nær	  ved	  solen.	  Som	  det	  ses	  af	  nedenstående	  figur	  1	  er	  Merkur	  meget	  lille	  i	  
forhold	  til	  solen.	  Solens	  diameter,	  der	  er	  på	  1,4	  mill	  km	  er	  285	  gange	  større	  end	  Merkurs!	  Der	  skal	  
derfor	  en	  forholdsvis	  stærk	  kikkert	  til	  at	  se	  Merkurpassagen.	  Et	  objektiv	  med	  en	  diameter	  på	  
omkring	  100mm	  og	  en	  forstørrelse	  på	  omkring	  50	  gange	  vil	  give	  en	  godt	  resultat.	  

	   	  

	  

Figur	  1:	  Merkur	  på	  vej	  ind	  foran	  solen	  kl	  12:44	  den	  9.	  maj	  2016.	  Omkring	  7	  timer	  senere	  forlader	  
Merkur	  solskiven	  i	  retning	  mod	  solskivens	  sydlige	  del.	  	  

MARS	  

Mars	  er	  spændende	  for	  os	  jordboere,	  fordi	  den	  er	  en	  naboplanet	  og	  fordi	  vi	  måske	  kan	  lære	  noget	  
af	  dens	  udvikling	  og	  måske	  fordi	  menneskeheden	  kan	  koloniserer	  sig	  på	  Mars	  når	  jordens	  klima	  
bliver	  for	  farlig.	  Siden	  1960erne	  er	  der	  blevet	  sendt	  utallige	  satellitter	  til	  Mars.	  	  For	  øjeblikket	  kører	  
der	  stadig	  2	  forskellige	  robotter	  rundt	  på	  Mars	  (Opportunity	  og	  Curiosity)	  og	  i	  alt	  4	  forskellige	  
satellitter	  sender	  massevis	  af	  data	  til	  jorden	  fra	  forskellige	  kredsløb	  omkring	  Mars.	  I	  løbet	  af	  de	  
næste	  4	  år	  forventes	  3	  nye	  missioner	  sendt	  til	  landing	  på	  Mars	  og	  2	  nye	  satellitter	  i	  kredsløb	  om	  
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den	  røde	  planet.	  På	  denne	  måde	  kender	  vi	  Mars`overflade	  bedre	  end	  jordens.	  Forholdene	  på	  Mars	  
er	  meget	  barske.	  Over	  100	  graders	  kulde,	  næsten	  ingen	  atmosfære	  og	  ingen	  ilt,	  men	  masser	  af	  
frosset	  vand.	  Men	  støvet	  på	  Mars	  er	  giftigt	  og	  den	  kosmiske	  stråling	  er	  smadder	  farlig	  –	  derfor	  er	  
ophold	  for	  mennesker	  meget	  vanskelig.	  Vi	  skal	  nok	  regne	  med,	  som	  mange	  rumforskere	  joker	  
med,	  at	  det	  i	  mange	  år	  endnu	  ikke	  er	  sandsynligt	  at	  komme	  til	  Mars	  de	  næste	  20	  år!	  

Mars	  kan	  ses	  med	  det	  blotte	  øje	  lavt	  på	  den	  sydlige	  midnatshimmel	  i	  hele	  maj	  og	  juni	  måned.	  Det	  
særlige	  ved	  Mars	  lige	  nu	  er,	  at	  den	  i	  disse	  uger	  ligger	  tæt	  på	  jorden.	  Den	  22.	  maj	  er	  Mars	  i	  
opposition	  til	  solen,	  det	  vil	  sige	  at	  Mars,	  jorden	  og	  solen	  ligger	  på	  samme	  rette	  linie	  med	  Mars	  
yderst,	  længst	  væk	  fra	  solen.	  Se	  figur	  2.	  Det	  er	  dog	  først	  i	  slutningen	  af	  maj	  måned	  at	  Mars	  ligger	  
allernærmest	  jorden,	  i	  en	  afstand	  af	  ca.	  75	  mill	  km.	  Mars	  er	  herved	  vokset	  fra	  en	  diameter	  på	  12	  
buesekunder	  til	  15,	  en	  betragtelig	  forstørrelse.	  Det	  er	  derfor	  Mars	  er	  bedst	  at	  observerer	  i	  maj	  
måned.	  

Den	  15.	  april	  2016	  står	  Mars	  op	  kl.	  23:18,	  og	  kl	  03:07	  kommer	  den	  på	  sit	  højeste	  på	  himlen,	  med	  
beskedne	  13	  grader	  over	  horisonten	  i	  retning	  stik	  mod	  syd	  i	  stjernebilledet	  Jomfruen.	  Mars	  er	  let	  
at	  finde	  den	  22.	  maj,	  fordi	  den	  hele	  natten	  ligger	  ca.	  13	  grader	  vest	  for	  månen.	  Samtidig	  kan	  vi	  
tydeligt	  den	  nat	  se	  Saturn	  ligge	  kun	  2	  grader	  syd	  for	  den	  næsten	  fulde	  måne.	  Saturn	  med	  dens	  
ringe	  bliver	  mere	  og	  mere	  synlig	  jo	  længere	  vi	  kommer	  hen	  i	  de	  hede	  sommernætter.	  Mere	  herom	  
senere…	  

NB:	  Alle	  nævnte	  tider	  er	  beregnet	  ud	  fra	  placeringen	  af	  Aabyskov	  Amatørobservatorium,	  Aabyskovvej	  24,	  5881	  Skaarup	  

	  

	  

Figur	  2:	  Solsystemet	  den	  9.	  	  maj	  2016:	  	  På	  denne	  dag	  går	  Merkur	  ind	  foran	  solen	  -‐	  	  transits	  –	  og	  
13	  dage	  senere,	  den	  22.	  maj	  	  ligger	  Mars	  på	  linie	  med	  Jorden	  og	  solen,	  med	  	  Mars	  i	  det	  yderste	  
kredsløb	  –	  i	  opposition	  til	  solen.	  
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SKÅRUP IF Fodbold Ungdom 

Se holdbeskrivelser og anden 

info på  

http://www.skaarup-if.dk/95-

holdoversigt-ungdom.html 

Mix (drenge-piger) 
U3-6  Torsdag    17.00 - 18.00 på Multibanen 
Målmandstræning  
U12 - U16 Fredag    15.30—16.30  på Oure 
 

Drenge 
U6-7  Torsdag    16.30 - 17.30 
U8-9  Tirsdag og torsdag  16.30 - 17.30 
U10  Tirsdag og torsdag  16.00 - 17-00 
U11  Onsdag og Fredag  16.00 - 17.15 
U12  Mandag og onsdag  17.00 - 18.30  
U14  Tirsdag og torsdag   17.30 - 19.00 
U15—16 Mandag  16.00—17.30   Torsdag 17.30—19.00 

 

Piger 
U7-8  Torsdag    16.30 - 17.30 
U9-11 Tirsdag og torsdag  16.30—17.30 
U13-15 Tirsdag 16.30—18.00  Onsdag  18.00—19.30  Fredag 16.30—18.00 på Oure 

DE  FORÆLDREBUD 
1. Mød op til træning og kamp – dit barn ønsker   

2.  Giv opmuntring til ALLE spillere under kampen – ikke bare til din datter eller søn   

3. Giv opmuntring i både med- og modgang – giv ikke uberettiget kritik, men positiv og vej 

 ledende kritik  

4. Respekter trænerens brug af spillere – forsøg ikke at påvirke ham/hende under  kampen  

5. Se på dommeren som en vejleder – kritiser ikke hans/hendes afgørelser. 

6. Giv opfordringer til dit barn om at deltage – pres ikke. 

7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke kun om resultatet  

8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke  

9. Vis respekt for arbejdet i klubben – bak op om initiativer til årlige forældremøder, hvor 

I kan afklare ambitioner og holdninger. Du behøver ikke andre forudsætninger for at 

tage del i klubbens liv, end lyst og engagement. 

10. Tænk på, at dit barn spiller fodbold – ikke dig! 
VI SES PÅ SKÅRUP STADION 
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SKÅRUP IF Fodbold Ungdom 

Så er forårssæsonen i gang og der trænes flittigt på banerne i Skårup. 
Turneringen blev skudt i gang først i april.  

 
I Skårup afvikler vi over 150 kampe for børn, unge og seniorer,  så der 

er godt med liv på banerne igennem hele ugen.  
 

Der er nu 8 børnehold og 3 ungdomshold i klubben.  
Der trænes efter DBU’s holdninger og handlinger: 

Der spilles på børnenes og de unges præmisser; al træning skal være 
med bold, spil på små områder med mange boldberøringer, dimensio-

nerne af banerne bliver tilpasset aldersgruppen, tre forskellige  
størrelser på målene, boldenes størrelse og vægt tilpasses. 

BØRNEBOLD 3-6 år 
Vi fortsætter selvfølgelig med BØRNEBOLD 
for at aktivere og inspirere områdets mindste 
fodboldspillere. 
 
Det er både for drenge og piger. Gennem leg 
med bold og andre remedier træner vi børne-
nes motorik, boldføling, balance og ikke 
mindst fællesskabet, håber vi på en time fuld 
af bold, sjov og kammeratskab. 
 
Forældre er selvfølgelig velkomne. Husk 
sportssko. 
Der trænes hver torsdag kl. 17-18 på multiba-
nen bag hallen.  
 
Med i kontingentet er en sej T-shirt! 

VI SØGER 
en 

med-træner  
til U7-8  

pigeholdet 
 

Torsdag fra 
16.30-17.30 

 
og en masse piger, 
der har lyst til at 

spille fodbold 
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Skårup Pensionistforening, Skårup Stationsvej 10 

I februar havde vi underholdning med sang og musik af Karolinekoret fra Svendborg- 30 herrer. 
Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag med god tilslutning og god stemning . Vi var 77 pers. Incl. 
Koret. Der blev serveret kaffe, boller og lagkage. 

I marts havde vi generalforsamling af alle 3 foreninger der er tilknyttet huset.  47 pers. til 
efterfølgende Gule ærter med tilbehør.   

Tak for god opbakning af vores arrangementer. 

HUSK næste arrangement: 

Onsdag, den 18. maj kl. 9.00 fra Pensionisthuset, hvor vi skal på forårstur ”UD I DET BLÅ” med 
Frørup Rejser. Vi prøver noget nyt. Tur som i ”gamle dage” med madpakke fra Ørbæk Bageren. 
Turen går ned om Fåborg-Assens m.m. Kaffen finder vi et passende sted at indtage. Hjemkomst ca. 
kl. 17.30 Husk tilmelding senest den 9/5.  kr.200,-  

Forårsturen er det sidste arrangement før sommerferien. God sommer til alle. 

Skårup Pensionistf. Tlf. 62231558/ 22392099 

STØT LOKALSAMFUNDET
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Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup • Tlf. 62 28 10 89 • vejstrup@vejstrup.dk

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

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

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Tlf. 4088 1595     anja@skaarupgraÿ sk.dk    skårupgraÿ sk.dkTlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dkTlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dk

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgraÿ sk.dk ö skårupgraÿ sk.dk
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Skårup Auto Service
Vildmarken 1
5881 Skårup
21 28 36 19
steen996@gmail.com
www.skaarupauto.dk
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Skårup	  Kultur	  og	  Idrætscenter	  
Åbyvejen	  43,	  5881	  Skårup	  Fyn	  
Cvr.	  28864515	  
Bank:	  Fynske	  Bank	  reg.nr.	  0819	  konto	  nr.	  3531034421	  
	  

Vi	  har	  lokalerne	  –	  du	  har	  arrangementet.	  
Lejepriser	  for	  dagsarrangementer:	  Cafe	  (110	  pers.):	  2.500	  kr.,	  Tweenlokale	  (60	  pers.):	  1.500	  kr.,	  

Hallen	  (550	  pers.)	  8.000	  kr.,	  Kursuslokale	  (25	  pers.)	  500	  kr.	  Service,	  bestik	  og	  rengøring	  kan	  medfølge.	  
Ejer	  du	  en	  Folkeaktie	  gives	  20%	  i	  rabat,	  undtagen	  på	  hallen.	  

 

Vi	  søger	  dig!	  
Vi	  søger	  frivillige	  til	  mange	  forskellige	  opgaver	  i	  cafeen	  i	  Skårup	  Kultur	  og	  Idrætscenter.	  
Det	  kan	  være	  til	  brunch	  (møde	  kl.8	  og	  sammen	  med	  andre	  dække	  bord,	  stege	  bacon,	  sætte	  
blomster	  i	  vase,	  vaske	  op,	  sælge	  i	  cafe	  mm)	  
Det	  kan	  være	  til	  Mad	  og	  Musik	  (møde	  kl.	  17,	  dække	  bord,	  gøre	  maden	  klar,	  sælge	  i	  cafeen,	  vaske	  
op,	  rydde	  op	  mm)	  
Det	  kan	  være	  til	  sportsarrangementer	  (sælge	  i	  cafeen,	  lave	  kaffe,	  stege	  pølser,	  varme	  brød,	  rydde	  
op	  mm)	  

Nye	  ideer	  
Det	  kunne	  også	  være	  helt	  nye	  aktiviteter	  eller	  arrangementer,	  som	  du	  synes	  vi	  mangler	  i	  Skårup.	  Vi	  
har	  risikovillig	  kapital	  og	  vi	  har	  nogle	  bygninger/lokaler	  samt	  grønne	  områder	  -‐	  har	  du	  ideen	  –	  så	  
kom	  frit	  frem.	  Det	  kan	  være	  inden	  for	  idræt/sport,	  kultur,	  musik,	  ungdomsarrangementer,	  
messer/udstillinger	  eller	  noget	  helt	  andet	  –	  det	  er	  din	  ide	  vi	  søger!!	  
	  

Kontakt	  Bo	  Isaksen	  

Mail:	  bo@hrsund.dk	  	  
 

Skårup	  Kultur	  og	  Idrætscenter	  
Åbyvejen	  43,	  5881	  Skårup	  Fyn	  
Cvr.	  28864515	  
Bank:	  Fynske	  Bank	  reg.nr.	  0819	  konto	  nr.	  3531034421	  
	  

Vi	  har	  lokalerne	  –	  du	  har	  arrangementet.	  
Lejepriser	  for	  dagsarrangementer:	  Cafe	  (110	  pers.):	  2.500	  kr.,	  Tweenlokale	  (60	  pers.):	  1.500	  kr.,	  

Hallen	  (550	  pers.)	  8.000	  kr.,	  Kursuslokale	  (25	  pers.)	  500	  kr.	  Service,	  bestik	  og	  rengøring	  kan	  medfølge.	  
Ejer	  du	  en	  Folkeaktie	  gives	  20%	  i	  rabat,	  undtagen	  på	  hallen.	  

 

Vi	  søger	  dig!	  
Vi	  søger	  frivillige	  til	  mange	  forskellige	  opgaver	  i	  cafeen	  i	  Skårup	  Kultur	  og	  Idrætscenter.	  
Det	  kan	  være	  til	  brunch	  (møde	  kl.8	  og	  sammen	  med	  andre	  dække	  bord,	  stege	  bacon,	  sætte	  
blomster	  i	  vase,	  vaske	  op,	  sælge	  i	  cafe	  mm)	  
Det	  kan	  være	  til	  Mad	  og	  Musik	  (møde	  kl.	  17,	  dække	  bord,	  gøre	  maden	  klar,	  sælge	  i	  cafeen,	  vaske	  
op,	  rydde	  op	  mm)	  
Det	  kan	  være	  til	  sportsarrangementer	  (sælge	  i	  cafeen,	  lave	  kaffe,	  stege	  pølser,	  varme	  brød,	  rydde	  
op	  mm)	  

Nye	  ideer	  
Det	  kunne	  også	  være	  helt	  nye	  aktiviteter	  eller	  arrangementer,	  som	  du	  synes	  vi	  mangler	  i	  Skårup.	  Vi	  
har	  risikovillig	  kapital	  og	  vi	  har	  nogle	  bygninger/lokaler	  samt	  grønne	  områder	  -‐	  har	  du	  ideen	  –	  så	  
kom	  frit	  frem.	  Det	  kan	  være	  inden	  for	  idræt/sport,	  kultur,	  musik,	  ungdomsarrangementer,	  
messer/udstillinger	  eller	  noget	  helt	  andet	  –	  det	  er	  din	  ide	  vi	  søger!!	  
	  

Kontakt	  Bo	  Isaksen	  

Mail:	  bo@hrsund.dk	  	  
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Stemningsbilleder fra gymnastikopvisningen i 
Skåruphallen søndag d. 13. marts 

Alle foreningens hold samt 3 gæstehold sørgede for at 
de mange tilskuere fik en god eftermiddag. 

	  

Mini Junior  Mix 

Vores nye Zumba instruktør Sandra 
varmede holdene op ved fælles 
opvarmning 
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Stemnings billeder fra opvisningen 
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Engagerede og dygtige instruktører er grundlaget for den gymnastik som bliver udført på 
de enkelte hold. Det er både erfarne og unge instruktører, som løbende bliver 
opkvalificeret med kurser og inspiration fra den gymnastik som de selv sideløbende 
dyrker. De dygtiggør og udvikler gymnasterne samtidig med, at de udbreder glæden ved 
at bevæge sig. Samtidig giver det dem oplevelsen af, at være en del af fællesskabet 
igennem det at  gå på et hold. Foreningen er glade ved at de unge mennesker også vil 
deltage i det frivillige arbejde. 
 
Skulle der være nogen som får lyst til at være med i et af de teams som instruktører, 
hjælpeinstruktør eller bare være en hjælpende hånd skal I ikke holde jer tilbage, men 
kontakte Sanne Frisch (formanden) på enten  
Mail sannefrisch@gmail.com 
Telf. 20713122  
	  

Her ses f.v. K ia,  Liv,  Magnus,  
Marie, Mathi lde og Sofie 

Holdenes	  	  unge	  instruktører:	  

Her ses f.v. Mathi lde, Sof ie, Magnus,  Frederik og Sabine 
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Mini junoir mix 
3.-6. klasse 
Instruktører: Frederik, 
Magnus og Sofie 

Spring og Parkour 
(Turbo drenge) 
5 år til 3. klasse 
Instruktører: Lars, 
Christian og Michael  

Familie holdet 
2-5 år 
instruktører: Betina, 
Anne-Birgitte 

 
Baby gymnastik 
instruktør: Dorthe Røgild 
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Dance 
3.-6. klasse  
Instruktører: Marie og 
Mathilde 

Herreholdet 
+ 30 
Instruktører: Poul, Lars og Per 

Turbo tøser 
5 år – 3. klasse 
Instruktører: Kirsten, 
Sabine, Tina, Sara, Liv 
og Kia 

Gæste hold: fra venstre Bellinge TeamGym Junior piger, Mini Mix Ringe og Dans 3 fra SG 
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Er du klar til spring, rytme, sjov og 
konkurrencer? 
Så tag på Skårup Gymnastik Sommer skole! 
 
Det sker den 1-3 august fra kl 8-15 på Øster Åby friskole, Så er du mellem 6 år 12 år og 
du har lyst til at have det sjovt i den lange sommerferie så gå ind på 
www.dgi.dk/201616556009  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Næste sæson : 
Vi starter i september og håber at have følgende hold på programmet: 
Baby-gymnastik 
Familie-hold 
Turbo piger 1 
Turbo piger 2 
Turbo drenge 
Junior Mini Mix 
Zumba 
Herre-hold 
 
Følg med på foreningens hjemmeside (www.skaarup-if.dk/gymnastik) som løbende vil 
blive opdateret med tid, sted og instruktører. 
 
Vi håber at se rigtig mange børn, unge og voksne – vi arbejder hele foråret på at 
sammensætte et spændene program med inspirerende instruktører – så kom og prøv et 
hold, det er gratis de første 2 gange ! 
 
Foto: Henning Philbert og Sanne Frisch Andersen  
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

v/Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1 
5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70
Mobil 20 87 62 70

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

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

Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

Forever Living products

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

www.foreverfyn.dk

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

1 felt
Pris: 1675,- 

pr. år

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

Folk og Fæ 2016-2.indd   62 05/04/16   16.55



63

 

 

 

 

 Lækker buffet med masser af go’ mad. 
 Skåleviser og stemningsmusik under maden. 
 Kåring af årets Skårupborger. 
 Barer med rigeligt af øl, vin, drinks, shots m.m. 
 Fantastisk livemusik med bandet ”Kort Varsel”  

(se (se (se www.kortvarsel.dkkortvarsel.dkkortvarsel.dk) – DET bliver godt! )
 Dans og højt humør til langt ud på natten. 

Så grib fat i venner, naboer, kollegaer, fætre, kusiner Så grib fat i kollegaer
og andet godtfolk og lad os mødes til ÅRETS FEST ! 

Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu ! 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

Det festlige udvalg 

Følg med på Facebook – ”Skårup Folkefest”  
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Selvom du klarer de fleste af 
dine bankforretninger via din 
netbank, er det en fordel, at 
have en bankrådgiver tæt på. 
 
Fynske Bank er banken til 
dig, der sætter pris på nær-
hed og personlig rådgivning. 
Og på et hurtigt svar, når du 
spørger. 

Velkommen i Fynske Bank 
Lyder det som noget for dig? 
Så vil vi gerne invitere dig til 
en uforpligtende snak. Ring 
til os og aftal et møde.

Velkommen i 
Fynske Bank i Skårup

Nicki L. Christiansen 
Filialchef 
Tlf. 63 23 01 41
nlc@fynskebank.dk

Lene Kruse
Kunderådgiver 
Tlf. 63 23 01 43
lk@fynskebank.dk

Mai-Britt Christiansen 
Kundemedarbejder 
Tlf. 63 23 01 42
mbc@fynskebank.dk

www.fynskebank.dk
Skårup Stationsvej 16, 5881 Skårup

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 6 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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Torvedag i Skårup 2016
Torvedagen afholdes 

lørdag den 4. juni 2016 
fra kl. 12-18

Sæt allerede ✘ nu i kalenderen
Masser af boder, aktiviteter, gode tilbud, 

grillpølser, kolde øl og hyggelig dag. 
Afslutning med fælles spisning fra grillen

Hvis du er interesseret i en bod, så kontakt 
Marianne 60823439 mianne.ellehauge@gmail.com
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Hallo – hallo Skårup - - - !!!
Hvad er ”Seminariehaven” ? - - - Er der omsider ved at  

komme gang i det tidligere Skårup Statsseminarium ???

Tekst og foto: Henning Philbert (+ arkivfoto) Tegning: Olaf Søndberg

Som de fleste sikkert husker, har der efter

lukningen af seminariet været flere forsøg på  

at udnytte de gamle fredede samt de nyere  

bygninger, der ligger i den gamle smukke park  

midt i Skårup. - De fleste kører sikkert forbi,  

uden at tænke så meget over, at her ligger det  

ældste seminarium i Danmark, hvor tusindvis  

af skolelærer har taget deres uddannelse helt  

tilbage siden 1803. 

Seminariet har flere gange været truet af  

lukning. Den første gang var såmænd allerede  

kun 10 år efter opstarten i år 1813, hvor den 

danske stat var gået bankerot efter  

Napolionskrigene, og derfor lød det i en  

kongelig resolution ”Skolelærerseminariet i  

Skårup på Fyn skal nedlægges, når amtsprovst  

P. A. Weddel ikke længere kan påtage sig  

opgaven at drive seminariet” - Heldigvis for  

Skårup arbejdede amtsprovsten gratis for  

seminariet, og nogle år efter var krisen  

overstået, og seminariet kunne fortsætte.

Skårup Seminarium har naturligvis haft stor  

betydning for lokalområdet. De fleste af de  

unge seminarister boede jo privat i byen, og der  

var næppe et hus, hvor der ikke var et værelse i  

kælderen eller på kvisten til en studerende,  

ligesom der var adskellige pensionater, hvor de  

kunne unge kunne komme og spise.
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Det var en sorgens dag for Skårup den sommer

i 2011, hvor det sidste hold skolelærer  

demiterede fra Danmarks ældste seminarium,  

som nu måtte lukke og slukke.

Hvad skulle der nu ske med det nedlagte  

seminarium. ??????

Heldigvis var der en gruppe af aktive  

mennesker i Skårup og omegn, der havde et  

ønske om, at de fine gamle bygninger kunne  

bruges til noget positivt, ikke kun for Skårup,  

men for hele Fyn --- eller hele Danmark. 

Ideen med en højskole på seminariet var skabt,  

og med Helle Bøving som utrættelig primus  

motor gik de i gang. - - - - Men – men – men ..

At starte en ny højskole i dagens Danmark er  

bare op ad bakke  – og i oktober 2015 beslutte  

de at nedlægge foreningen .

Det har været spændende at følge med  fra  

sidelinjen, - men så er det altså nu, der er  

opstået en helt ny mulighed ! 

Det er ”Seminariehaven”, der i en annonce i  

en lokal avis har beskrevet projektet på den  

måde: ”Seminariehaven” er et unikt senior-

boligprojekt, hvor der indrettes 34 moderne  

lejeboliger i skønne omgivelser. 

Svendborg Kommune har  godkendt, at  

plangrundlaget ændres fra institution til  

boligformål og så snart, der foreligger en ny  

lokalplan ombygges det tidligere seminarium til  

34 lejeboliger. 

Helle Bøving 

”Seminariehaven” har mange fællesfaciliteter  

som f. eks. en stor festsal med tilhørende  

køkkenfaciliteter med plads til ca. 150 pers.,  

hvor lejerne kan afholde kulturelle oplevelser  

kombineret med restaurantvirksomhed med  

mad både inde og ude af huset.

Folk & Fæ følger naturligvis med i spænding!  Kommer der igen gang i det gamle seminarium?

Du kan selv få mere info på: seminariehaven.dk 
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

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

HUSK: Kortspil
Pensionisternes Hus. Hver mandag 

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

Start 7/9 2015

Nørkle eftermiddag
Hver tirsdag kl. 13.30 -16.00

i Pensionisternes Hus.

Porcelænsmaling
Hver mandag kl. 14 - 16 i 

Pensionisternes hus Start 7/9 2015

Hjælp til layout & Logo ring 40 88 15 95

Fredag d. 18. april kl. 18.30
Mad og musik, SKI

Tirsdag d. 19. april kl. 19.00
Åbyskov Forsamlingshus: Bankoaften

Tirsdag d. 26.april kl.16.00 - 17.00
Borgermøde i Skårup Kultur og Idrætcenter

Tirsdag d. 26.april kl.17-20
Byrådsmøde i Skårup Kultur og Idrætcenter

Tirsdag d. 3. maj kl. 18.00
Generalforsamling Åbyskov Forsamlingshus

Torsdag d. 5. maj kl. 14.00
Reklamebanko, SKI

Onsdag d. 11. maj kl. 19.00
Besøg på Magerholm Plantage, Tidselholtvej 21, Vejstrup

Lørdag d. 4. juni kl. 12-18
Skårup Torvedag, Torvet foran Brugsen

Onsdag d. 18. maj kl.9.00
Fra Pensionisternes hus. 

Forårstur” Ud i det blå”m/Frørup Rejser.    
Husk tilmelding senest den 9. maj.                                     

Lørdag den 21. maj
indsamles der aviser i Skårup fra kl. 9

Søndag d 22.maj 9.30-11.00
  Brunch i Skårup Kultur og Idrætcenter

Lørdag den 4. juni
 Damgårdens Duo elcykel 

kan prøvekøres ved torvedagen i Skårup.

Lørdag den 25. juni kl. 14.00
Damgårdsklubben og Skårup Borgerforening afholder 

spillegilde i Skåruphallen. Dørene åbnes kl. 12.00.

Søndag den 14. august kl. 10.00 – 13.00
Damgårdsklubben afholder loppemarked i Skåruphallen.

Fredag d. 10. juni kl 18.00
Vinsmagning med Erik Prangsgård, Åbyskov Forsamlingshus

Søndag d. 19. juni kl. 14.00
Sommermøde i Vejstrup, Præstegårdshaven ved Lunden

Torsdag d. 23. juni kl. 21.30
Sct. Hans, Vejstrup Gadekær
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