
MobilePay: 25 48 73 8630. årgang
Nr. 4 august 2020

Forside foto:
Torben Hansen

Læs i dette nummer:
“Portræt af en ildsjæl”
  Torben Hansen

Spændende NYT fra Skårup Sogn

Nyt fra Kirken

SkårupGrafisk, hjem til Skårup

Virksomhedsbesøg på 
Skårup Vandværk

Modstande i skårup 3. del

Den frodige have

Kirkebladet

Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus

Stjernehimlen lige nu

Nyt fra Mad og Musik

Ny udstilling i Kulturcenteret

Skårup Seminarium 

Nyt fra Vejstrup forsamlingshus

Nyt fra Skårup Pensionistforening

Nyt Fra Brudager Folkedansere

Nyt fra Damgårdsklubben



2

Ansvarshavende
Redaktør & Fotograf

Henning Philbert
Åbyvejen 8 5881 Skårup
Tlf: 29915882
henningphilbert@gmail.com

REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” 

Økonomi

Bo Tune
Skovmøllevej 33
5881 Skårup
Tlf: 24 88 62 12
bo.tune@svendborg.dk

Skribent & Tegner

Vibe Eriksen
Tlf: 41609211
vibeff@post24.dk

Skribent

Kaj Stillinger
Tlf: 62231585/20921585
post@kajstillinger.dk

Grafisk Designer

Anja Bøttger Thunbo
Tlf: 49 22 49 44
anja@trykogprint.dk

Skribent

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

Skribent & Fotograf

Margit Løve Kølle
Tlf: 6223 1707
margitloevekoelle@
aabyskovmail.dk

Skribent

Olaf Søndberg
Tlf: 62 23 10 02
Olaf@Sondberg.com

 Kære Folk & Fæ læser!
Vi har brug for din hjælp !!!

Der er mange mennesker her i vores lokalområde, 
der gør en særlig indsats til glæde og gavn for 
mange andre mennesker. - Dem vil vi gerne besøge i
en ny serie i Folk & Fæ, som vi kalder:
 ”Portræt af en ildsjæl”.
For nogle år siden var der noget der hed ”Årets 
Skårupborger”, hvor en person, der havde gjort en 
særlig indsats for lokalsamfundet i Skårup, fik den 
hædersbevisning at blive valgt til:
                      ”Årets Skårupborger”.
Folk & Fæ vil gerne hædre alle de mennesker, der 
arbejder frivilligt for at gøre vores lokalområde til et
dejligt sted at bo og leve. Det gælder altså ikke kun i 
Skårup, - men i hele ”vores distrikt” som du ved er: 
5883 Oure – 5882 Vejstrup – 5881 Skårup.
Og så er det her, vi har brug for din hjælp!!!!
Send mig en kort beskrivelse af den person og den 
indsats i lokalområdet, som gør vedkommende 
fortjent til at komme med i bladet som: 

”Portræt af en ildsjæl”. 
Send også en mail-adresse eller et telefonnummer, 
så jeg kan komme i kontakt med vedkommende.

 Du kan læse om Torben Hansen, som i
mange år har været en ildsjæl i lokalområdet.
 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 
Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123
Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 
hedder SK distribution, hvis du ikke modtager bladet 5 
gange årligt: 7010 4000
(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)
Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Teater i blodet 
tekst: Olaf Søndberg  foto: Henning Philbert m.fl. 
 
Torben Hansen fra Skårup er pt i fuld gang med forberedelserne til et Byvandringsspil ved 
navn ”Ungdomsliv i Svendborg fra 1950 til 2000”, hvor der deltager omkring 60 unge og nogle 
voksne. 
Torben er en ildsjæl. Han brænder for teater i alle afskygninger. Han elsker at finde på, at skrive, at 
instruere, at organisere. Og ikke nok med de mange ideer, han får dem også ført ud i livet. Torben 
kalder sig med god ret en kulturel iværksætter. 
Torben gik på Skårup seminarium 1977-81. Efter et par år i et kollektiv i Ryslinge flyttede han og 
Susi til Skårup i 1979 og rykkede ind i det hus, som de siden har restaureret og udbygget, sidst med 
en imponerende pizza-ovn i haveskuret. Da Torben var færdig på seminariet i 1981, blev han ansat 
af Nyborg skolevæsen til et specielt projekt. Sammen med to kolleger underviste han i de følgende 
20 år en gruppe særligt sårbare unge på 7- 10. klasses niveau. 

 
 
 
Men teaterinteressen lå altid og lurede i baghovedet, og fra 1990 fik den liv ved en ansættelse på 
Nyborg kommunale ungdomsskole. Her skabte Torben og hans medhjælpere hvert år i 23 år en 
rock-musical, som blev opført på slotsmøllen. I dette kreative arbejde stiftede han bekendtskab med  
en masse talentfulde begejstrede unge mennesker. Enkelte skilte sig ud og fortsatte med at uddanne 
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sig og udvikle sig i den musiske branche. Det gælder f. eks. Søren Huss, der dengang var en del af 
bandet, Saybia, og sangerinden Signe Svendsen. Torben og Susis to døtre, Signe og Sara, blev også 
tidligt aktive som deltagere og medlærere. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I 2011 blev Torben viceleder og teaterlærer på Ollerup friskole. Her er der næsten hvert år blevet 
skabt og opført et teaterstykke, hvor man har inviteret børn fra Svendborg som tilskuere. I år var 
man nået langt med opsætningen af et stykke, der handler om unge, der er plaget af angst, men  
planen er foreløbigt lagt på hylden på grund corona-krisen. 
Tilbage i Nyborg blev Torben inspireret af nedlæggelsen af færgeruten og åbningen af 
Storebæltsbroen i 1998. Han arrangerede en byvandring, hvor der på bestemte steder var små optrin, 
der illustrerede færgedriften i 100 år. Han appellerede ikke bare til tilskuere, men også til, at f. eks. 
folkedansere, ejere af veteranbiler og andre grupper kunne deltage aktivt i opførelsen. 
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Ideen byvandring har Torben taget op igen, nu i Svendborg. Allerede sidste år gennemførte teater 
Vito, der styres af Torben og skuespiller og teaterinstruktør Peter Michaelsen, et byvandrings-
teaterstykke, der hed ”Børneliv fra 1900 til 1950”. Et nyt stykke med byvandring er klar og er 
planlagt til opførelse den 3. 4. 5. sept. Stykket hedder ”Ungdomsliv i Svendborg fra 1950 til 2001”. 
Det handler om, hvordan 
ungdommen i den periode er 
blevet stadig mere synlig og 
politisk bevidst.  
Stykket foregår på 7 forskellige 
locations og varer et par timer. 
Det er elever fra Ollerup  
friskoles overbygning, der 
optræder som skuespillere. 
Billetter kan fra 1. august  
købes på Billet.dk. 
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SPÆNDENDE NYT. 
Samarbejdsaftale mellem Skårup Sogns arbejdsgruppe og 
Lokaludvalget i Svendborg Kommune er nu underskrevet.  
Tekst: Margit Løve Kølle.              Fotograf: Henning Philbert. 

 

Størsteparten af arbejdsgruppen for Skårup Sogn fotograferet inden underskrivelsen af 
Samarbejdsaftalen. 

Tilbage i januar 2020, helt præcist onsdag 
den 22. januar, blev det første borgermøde i 
Skårup Kulturcenter afholdt. Det var noget 
nær et tilløbsstykke, idet ca. 80 personer med 
bopæl i postnummeret 5881 Skårup var mødt 
op for aktivt at deltage i områdets første 
egentlige borgermøde. Ved mødet kom der 
en række ønsker til forbedringer dels i selve 
Skårup og dels i Åbyskov. 

BAGGRUND FOR BORGERMØDETS 
AFHOLDELSE. 

Svendborg Byråd har afsat 200.000 kr. til 
hvert af de 13 lokalområder i kommunen, og 
pengene vil blive udbetalt under forudsætning 
af, at der i de enkelte lokalsamfund er en 
interesse for at igangsætte projekter, der vil 
kunne være til gavn for borgerne i området. 
Formålet er at styrke og udvikle 
nærdemokratiet i hele kommunen således, at 

borgerne i lokalområderne mærker et 
stigende tilhørsforhold og føler sig som en del 
af hele kommunen.  

 

Arkivfoto fra mødet den 22. januar 2020. 

I vinter blev der afholdt borger- eller 
sognemøder, hvor et politisk lokaludvalg med 
repræsentanter for de forskellige partier i 
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Svendborg Kommune og alle interesserede 
borgere kunne møde frem, og enten aktivt 
melde sig til at gå ind i en arbejdsgruppe eller 
blot for at tilkendegive, hvilke projekter, den 
enkelte mente, ville kunne skabe fremdrift og 
bedre levevilkår for borgerne i området.  

I Skårup var der ved mødet den 22. januar 
omkring 10 personer, der havde lyst til aktivt 
at arbejde for at forbedre enten 
bosætningsforholdene eller trafikforholdene i 
området, og næste borgermøde blev afholdt 
den 20. februar. Så kom Coronatiden, og de 
følgende to møder blev afholdt online, men 
som Stine Skøtt Thomsen, der sidder i 
arbejdsgruppen og samtidig er blevet 
arbejdsgruppens kontaktperson til 
kommunen, fortæller, har det, på trods af, at 
folk i arbejdsgruppen ikke kendte hinanden 
så godt, været to effektive møder med meget 
engagerede deltagere. Arbejdsgruppen er nu 
oppe på i alt 15 personer og rummer ny-
tilflyttere og mennesker, der har boet i mange 
år i sognet, og gruppens medlemmer har 
mange forskellige kompetencer, så det er en 
gruppe af positive og engagerede 
mennesker, der favner vidt.  

 
Stine Skøtt Thomsen fortæller engageret om 
det arbejde, der har fundet sted i 
arbejdsgruppen siden borgermødet den 22. 
januar 2020.   

Arbejdsgruppen har en koordinatorrolle og 
har som opgave at få folk til tale sammen og 

få udbredt en fælles kommunikation. 
Kommunikationen ud til ny- tilflytterne anser 
Stine Skøtt Thomsen som særdeles vigtig, for 
jo bedre kommunikation, des mere føler man 
sig forankret i lokalområdet. 

Samarbejdet med lokaludvalget har været 
positivt, og her den 25. juni 2020 kunne 
Samarbejdsaftalen mellem Lokaludvalget og 
Arbejdsgruppen for Skårup Sogn så 
underskrives. I Samarbejdsaftalen står der, at 
den politiske vision er at inddrage borgere, 
foreninger, erhvervsliv, ildsjæle m.v. i 
lokalområderne og få alle til at føle sig som 
en del at Svendborg Kommune.  

 

Stine Skøtt Thomsen og Hanne Ringgaard 
Møller(R) underskriver, som de første, 
samarbejdsaftalen. 

På de efterfølgende fotos underskrives 
samarbejdsaftalen af de øvrige medlemmer af 
arbejdsgruppen og de fremmødte medlemmer 
af lokaludvalget. 
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Dyb koncentration under underskrivelsen 
af samarbejdsaftalen.  

 

 

 

POTENTIALEPLANEN. 

Arbejdet er nu nået til, at tre konsulenthuse er 
blevet bedt om at afgive deres tilbud på, hvad 
det vil koste, at de indsamler data og 
udarbejder en rapport, der analyserer og 
beskriver hvilke eksakte projekter 
lokalbefolkningen anser for at være de 
allervigtigste at realisere for at fremme 
levevilkårene og tiltrække nye borgere til 
sognet. Potentialeplanen er således konkret 
og løsningsorienteret. Deadline for 
konsulenthusenes tilbud var netop den 25. 
juni, så det afsløres først den 20. august, 
hvem der har fået arbejdet. Der vil undervejs 
blive afholdt minimum to borgermøder, et til 
opstart og information, og et til dialog og 
feedback samt en bredt funderet 
borgerundersøgelse.  

Indtil nu er der afsat separate penge på 
200.000 kr. til udarbejdelse af hver 
Potentialeplan i områderne 5762 Vester 
Skerninge, 5771 Stenstrup/Kirkeby, 5884 
Gudmekongerne Land og 5881 Skårup. 

Mødet i Skårup Kulturcenter den 25. juni blev 
afholdt i en stemningsfuld atmosfære, næsten 
som om det var en højtidsdag. Ud af de 15 
medlemmer i arbejdsgruppen var de 13 til 
stede ved underskrivelsen af 
Samarbejdsaftalen. 

  



9

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER, DER 
UNDERSKREV SAMARBEJDSAFTALEN, 
VAR: 

 
Stine Skøtt Thomsen, Janne Eilsø, Bente 
Holbech, Christina Damstedt, Frida Thinus, 
Aase Koefoed, Jacob L. Bonde, Karl Magnus 
Bidstrup, Jørgen Larsen, Jan Askholm, 
Torsten Anderson, Bo Tune og Bjarne 
Lundsgaard. 

FRA LOKALUDVALGET MØDTE:  

 

 

Hanne Ringgaard Møller(R), der er 
formand for Lokaludvalget, 

 

 

 

 

      
     Dorthe Ullemose(O)  

      

     og Pia Dam(S). 

Den 20. august finder det næste 
møde i arbejdsgruppen sted. Her 
bliver det besluttet, hvilket 
konsulenthus, der har fået arbejdet, 
og hvilke projekter, der skal 
arbejdes på.  
Efter Samarbejdsaftalens underskrivelse bød 
Arne Møller Larsen på et glas hvidvin, en øl 
eller vand samt friske jordbær og vindruer.  
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

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

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

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

ER DU 60+?
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KIRKENS ROLLE I LOKALSAMFUNDET. 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 

 

 

Skårup Kirke set fra nordøst. 

Googler man på postnummeret 5881 Skårup 
får man følgende oplysninger: Skårup er en 
satellitby på Sydøstfyn med 1.795 indbyggere 
(2020), beliggende 29 km syd for Nyborg og 
8 km øst for Svendborg. Byen hører til 
Svendborg Kommune og ligger i Region 
Syddanmark. 

Skårup hører til Skårup Sogn. Skårup Kirke 
ligger i byen. Skårup er vokset sammen med 
landsbyen Øster Åby. 3 km sydøst for byen 
ligger det gamle landingssted Skårupøre ved 
Skårupøre Sund. 

Åbyskov er en lille kystby ved Storebælt på 
Fyn med 283 indbyggere (2020). Åbyskov er 
beliggende i Skårup Sogn fem kilometer 
sydøst for Skårup og 10 kilometer øst for 

Svendborg. Byen tilhører Svendborg 
Kommune og er beliggende i Region 
Syddanmark. 

Dette er korte facts om de byer, der dækker 
postnummeret 5881. Undersøger man, hvad 
der sker i dette sogn med i alt 2078 
indbyggere, viser det sig at være et område 
med mange muligheder og aktiviteter for 
både børn og voksne. 

I dette interview med 
menighedsrådsformand Helle Bøving-
Andersen er omdrejningspunktet Skårup 
Kirke, de aktiviteter, der finder sted der, 
og de muligheder, der er for nye 
meningsfyldte aktiviteter. 
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Helle Bøving-Andersen har siddet i Skårup 
Menighedsråd i snart 12 år og har været 
formand for rådet de sidste 4 år. For Helle har 
især kirkens rum altid haft en stor betydning. 
En stor del af livet er hun kommet i kirken – 
mest for at spille. Mens Helle gik på HF og 
senere på lærerseminariet, var hun så heldig 
at få undervisning i orgelspil og færdedes 
derfor hjemmevant i forskellige kirker, når der 
skulle øves. Derfor har kirkerummet en helt 
særlig betydning. ”Bygningen i sig selv, 
arkitekturen og indretningen får musikken, 
lydene og lyset til at stå særligt rent, skarpt 
og smukt, som ingen andre steder helt 
formår. Det er værd at gå efter.” 

For os mennesker er det vigtigt, om vi føler, vi 
kender det rum, vi færdes i. Kender vi 
reglerne og de ritualer, der hører sig til på et 
bestemt sted i en bestemt sammenhæng, 
trives vi og har det godt, ja, især hvis vi tilmed 
er omgivet af mennesker, som vi føler os 
trygge ved.  

Kirken kan på den måde godt sammenlignes 
med en idrætshal. Er vi dus med reglerne i 
fodbold eller håndbold, kan vi nyde en kamp 
til fulde, men kommer man til hallen uden at 
have sat sig ind i, hvad det hele går ud på, er 
man bestemt på udebane og kan føle det 
ubehageligt og udenfor komfortzonen. Men 
man kan jo sagtens lære at færdes i nye, 
uvante sammenhænge. Man behøver ikke at 
forstå det hele, men man kan jo altid få noget 
at tænke over.  

Mange mennesker går ikke i kirke så tit, 
hvilket for Helle er helt fint. Det er jo op til den 
enkelte. De fleste har det dog ret godt med at 
vide, at kirken og præsterne er der, når vi har 

brug for dem, så det, at mennesker ikke 
nødvendigvis går i kirke, betyder ikke, at 
kirken er indifferent for dem.  

Helle ser kirken i Skårup som et supplement 
til alle de andre samlingssteder, der er i byen: 
Hallen, skolen, pensionisthuset, foreninger, 
klubber osv. Hvert sted med sin funktion og 
sine aktiviteter at byde ind med. Og her 
kunne kirken supplere, for det er rigtig godt, 
at paletten er stor og vidtfavnende.  
For nogle år siden blev der afholdt ”Åbent 
Skårup” en gang om året eller hvert andet år, 
for at vise tilflyttere og andre interesserede, 
hvad man kunne tilbyde i Skårup. De 
dengang Lilla Busser kørte en lørdag 
eftermiddag de fremmødte gratis rundt til alle 
de forskellige steder, hvor der foregik et eller 
andet i sognet. Det var lige fra kirken, 
Pensionisthuset, Lokalhistorisk Arkiv, 
Husflidsforeningen og Idrætsforeningen til 
Ridecentret og Sydfyns Frie Fagskole. Hvert 
sted, hvor bussen gjorde holdt, var der én, 
der holdt et lille foredrag om, hvad der var af 
muligheder og tiltag på stedet. Det er 
vanvittigt vigtigt at fortælle om alt, hvad der 
foregår i et sogn som Skårup, og at forstå, at 
de forskellige foreninger og klubber ikke 
konkurrerer, men er et supplement til 
hinanden. 

 

NYTÆNKNING OMKRING KIRKEBLADET. 

”Folk & Fæ”´s læsere ved, at dette vigtige 
lokalblad er stedet, hvor alle foreninger kan 
komme til orde. I nogle år har Skårup Sogns 
Kirkeblad været integreret i lokalbladet. Det 
blev gjort, fordi menighedsrådet anså det for 
at være vigtigt, at kirkebladet og derfor også 
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kirken blev opfattet som en naturlig del af 
lokalsamfundet. Kirken er ikke noget for sig 
selv eller i sig selv. Den er en naturlig del af 
byens mange muligheder. Lige som man kan 
vælge at gå til mad- og musikarrangementer, 
kan man vælge at komme til en gudstjeneste, 
at deltage i en koncert, Syng Sammen eller et 
foredrag i kirken eller Kirkeladen.  

 

Helle Bøving-Andersen foran Kirkeladen ved 
Skårup Kirke. 

Fra efteråret 2020 vil vi i stedet for 6 
sammenhængende sider lægge siderne 
om Skårup Kirkes mange tilbud ud på 
enkeltsider, og forhåbentlig få mange flere til 
at blive opmærksomme på de tilbud, 
kvaliteter og muligheder, der gives. I Skårup 
Kirke og i Kirkeladen afholdes gode 
koncerter, Musik og Stilhed, Syng Sammen 
aftener, kor og foredrag, men for at 
tilbuddene skal kunne blive benyttet af 
lokalbefolkningen, må de nå ud til alle og 
blive set og læst. 

”De musik- og foredragsarrangementer, vi 
holder, er jo åbne for hele byen og alle 
interesserede. Man behøver ikke at være 
’fast kirkegænger’ for at være velkommen. Vi 
vil bare gerne føje flere ting til byens palet og 
bidrage til hele befolkningens kulturliv”. 

KIRKENS AKTIVITETER FREMOVER  

Helle Bøving-Andersen har selv ideer til, hvad 
hun kunne forstille sig, at kirken kunne 
supplere med af gode tiltag. ”Vores præst, 
Anders Kjærsig, har tænkt sig at lave 
debataftener i stil med Højlunds 
forsamlingshus, hvor et aktuelt emne eller et 
særligt begreb sættes i fokus og ’kastes ud i 
rummet’ med efterfølgende debat. Christians 
Kirken i København tilbyder fx såkaldte 
Saloner, hvor emner som ”De 7 dødssynder” 
debatteres, eller deltagerne indgår i samtaler 
om eksistentielle emner, der vedkommer alle. 
Ja, kort sagt højskoleemner. Det er vigtigt 
med aktiviteter, hvor folk er aktive, hvor man 
inspireres, får noget at tænke over og bliver 
holdt til ilden. Alle har noget at byde ind med - 
på tværs af alder, køn, tro, meninger og 
andre ting. Det kan være i en litteraturklub, 
hvor man taler med ligesindede om noget, 
der optager en, en filmklub, en læsegruppe 
og meget andet. Det, at mødes med andre 
mennesker i nye fællesskaber, er vigtigt. Det 
kunne være godt med nye tiltag, nye ideer, 
nye måder at være sammen på – og 
Coronatiden har vist os, at der er brug for 
fællesskaber, samvær og udveksling på kryds 
og tværs”. 

Den 25. august holder menighedsrådet 
informationsmøde om det forestående 
menighedsrådsvalg i september. Her kan 
alle møde op i Kirkeladen helt uforpligtende 
og enten bare høre om rådets arbejde og 
fremtidsplaner eller selv komme med nye 
ideer til tiltag, der kunne gøre Skårups palet 
af kulturtilbud endnu mere farverig og 
mangfoldig. 
”Der er brug for nye folk i rådet, som har lyst 
og energi til dels at holde kirkens 
igangværende hjul kørende og dels tage 
initiativ til fremtidige aktiviteter, der kunne 
gøre gavn og føje flere ting til Skårup by og 
omegns kulturpalet. Fornyelse er en god 
ting!” 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Find mig på Facebook

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

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

Tinalaursen1@live.dk

BRUDAGER 
FORSAMLINGSHUS                                                       

BRUDAGER BYGADE 11                                                         
5882 VEJSTRUP                                                         
TLF: 27 74 27 15
BRUDAGERBYLAUG@GMAIL.COM
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HJEM TIL SKÅRUP
Tekst: Margit Løve Kølle.   
Fotograf: Henning Philbert

Anja Bøttger Thunbo, bedre kendt som Anja fra 
SKÅRUPGRAFISK - TRYKOGPRINT.DK, er 
tilbage i Skårup helt præcist på adressen 
Skårup Stationsvej 8, hvor Anja fra uge 31 er i 
fuld gang med at servicere sine mange kunder.

I ´Folk & Fæ´ i august 2018 havde Henning 
Philbert en artikel med overskriften: Skårup-
Grafisk udvider igen. Dengang flyttede Anja og 
hendes mand Rolf en del af deres firma ind i 
lokalerne på Mølmarksvej 173 i Svendborg. Nu 
er der gået to år, og i mellemtiden har livet taget 
en drejning for ægteparret, idet Rolf er blevet 
ansat som leder ved SDU i Odense på univer-
sitetets in house trykkeri. 

Da beslutningen var taget om at at Anja skulle 
forsætte alene, føltes lokalerne på Mølmarksvej 
alt for store og det var let at tage beslutningen 
om at rykke det hele hjem til Skårup. 
Da Vester Skerninge bageren lukkede på Skårup 
Stationsvej 8, gik Anja og Rolf og overvejede 
om det var dér, Anja skulle flytte forretningen 
TRYKOGPRINT hen. Som tænkt så gjort. 
Parret har lejet sig ind i lokalerne, og Anja er ved at 
være på plads. Det store monteringsbord, hvor 
Anja laver mange af sine forskellige printopgaver, 
blev skilt ad, og monteret igen, for at det kunne 
komme på plads i baglokalet. Nu er virksom-
hedens udstyr på plads, og arbejdet er i fuld gang. 
Printdelen af virksomheden på Skårup Stationsvej 
og folie montering på biler laves hjemme på privat 
adresse i den nye store garage, hvor høje 
varevogne nu også kan komme ind.
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Hverken Anja eller Rolf fortryder, at de igennem 
to år havde adresse på Mølmarksvej i Svend-
borg. De to år har for dem begge været en god 
oplevelse. Det har været lærerigt, og mange 
nye kunder er kommet til. Alt i alt kan de begge 
se tilbage på tiden på Mølmarksvej med glæde 
og tilfredshed.

Anja føler sig også her anden gang godt modta-
get i Skårup. Folk kommer og ønsker: ”Velkom-
men tilbage” og er nysgerrige på, hvad der 
sker. At Anja nu er alene i virksomheden uden 
ansatte, ser hun som en mulighed for, at yde 
en ekstra god service til kunderne. Den direkte 
dialog med kunderne, er virkelig noget at det 
jeg holder meget af, udtaler Anja.

Nu mangler Anja og Rolf kun at få de sidste ting 
sat på plads. Lysskiltene, der lige nu hænger på 
bygningen på Mølmarksvej, skal flyttes til Skårup 
Stationsvej 8, og parret har planer om at lave 
en mindre reception for at markere at TRYKOG-
PRINT igen er kommet hjem til Skårup.

ÅBNINGSRECEPTION
Fredag d. 4. september kl. 13.00 - 16.00

Vi er flyttet HJEM til Skårup, 
og det vil vi gerne fejre sammen med vores kunder, 

øvrige samarbejdspartnere, venner og familie.
Vi glæder os til at se en masse glade mennesker 

på Skårup Stationsvej 8 i Skårup

De bedste hilsner 
:-) Anja
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På virksomhedsbesøg i Skaarup Vandværk. 
Tekst: Margit Løve Kølle.         Fotograf: Margit Løve Kølle. 

 

Næstformand i Skaarup Vandværks bestyrelse, Jørgen Erik Kristensen, har låst op til vandværkets 
tidligere kontor på Kærvej.  

På Kærvej i Skårup ligger der ved siden af 
vandtårnet to mindre rødstensbygninger. I 
den ene bygning havde Skaarup Vandværk 
kontor indtil 1996, og i den anden bygning lå 
det gamle vandværk med rent-vands-
bassinet. Det blev nedlagt i 2002.  

       
Rent-vands-bassinet i det tidligere vandværk. Her 
blev vandet iltet ved at løbe ned over en trappe og 
filtreret gennem grus. 

 

I 1996 købte Skaarup Vandværk Østergade 
31 i Skårup. Indtil da var det ”Kajs 
Herresalon”. Efter overtagelsen af huset fandt 
der en totalrenovering sted af lokalerne.  

 

Frede Jensen, Jørgen Erik Kristensen, Arne Møller 
Larsen og Mogens Christensen foran Skaarup 
Vandværks kontorbygning på Østergade 31 i Skårup.  
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Årsagen til, at det var fornuftigt at investere i 
købet af Østergade 31 var, at på den måde 
kom det nye vandværk og kontoret til at ligge 
sammen på matriklen 31 og 31 A, men de to 
små bygninger på Kærvej og vandtårnet ejes 
stadigt af Skaarup Vandværk.  

I 1996 blev 
vandtårnet 
renoveret, 
men forinden 
havde man 
drøftet, 
hvorvidt det 
ville være 
fornuftigt at 
rive tårnet 
ned, da det 
ikke længere 
havde den 
samme 
betydning 
som tidligere, 
idet tiden 
havde gjort, 

at det ikke længere var nødvendigt at have et 
decideret vandtårn, da trykket ud til 
forbrugerne i dag klares ved hjælp af en 
pumpe og ikke længere ved højdeforskel. Som 
alle nok ved, står tårnet der stadig, og er i dag 
et vartegn for Skårup. 

Det første vandtårn, der blev bygget i Skårup, 
ligger overfor Oluf Rings tidligere hus i 
formand Frede Jensens baghave. Det blev 
opført i 1909. I mange år har det været brugt 
til kartoffelkælder, men da det er et meget 
fugtigt rum, viste det sig at være en dårlig idé, 
da kartoflerne rådnede.  

I 2002 blev Skaarup Vandværk renoveret, og 
i den forbindelse blev den gamle bygning 
med rent-vands-bassinet nedlagt. I dag 
opbevarer Skårup Borgerforening forskelligt 
grej i den tidligere kontorbygning, og i den 
tidligere vandværksbygning står de gamle 
bassiner nu tomme hen. Ved renoveringen 
blev der sat et lukket filtersystem op. Det 
betød, at vandet fra dette tidspunkt bliver iltet 
med en kompressor. Det giver en større 
sikkerhed for rent vand og mindsker risikoen 
for forurening. I 2006 blev der indsat et 
filtersystem mere, så kapaciteten blev 
fordoblet fra 20 til 40 m3. 

 

Bogholder Birte Ross, formand i Skaarup Vandværks 
bestyrelse Frede Jensen, sekretær Arne Møller 
Larsen, kasserer Mogens Christensen og 
næstformand Jørgen Erik Kristensen. 

Bestyrelsen af Skaarup Vandværk er kendte 
Skårup borgere, som er med i flere foreninger 
i Skårup. Flere af bestyrelsesmedlemmerne 
har siddet i vandværksbestyrelsen siden 
begyndelsen af 1990-erne, så det er mænd, 
der kender hinanden godt. Der afholdes årligt 
omkring fire møder samt en årlig general-
forsamling, og formanden fortæller, at det er 
vigtigt, at de holder sig til dagsordenen ved 
møderne, for de kan let glide ud af et andet 
spor, når de nu kender hinanden fra flere 
sider og aktiviteter.  

 

Formand for Skaarup Vandværk er Frede 
Jensen, der har siddet som formand siden 
2005. Frede kom ind i bestyrelsen i 1994. 
Frede Jensen kan fra sin mobiltelefon 
styre vandværket. 
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Næstformand er Jørgen Erik Kristensen, 
der kom ind i bestyrelsen i 1997.  

 

Kasserer er Mogens Christensen, der har 
været med siden 2003. 

 

 I 2005 kom Arne Møller Larsen ind i 
bestyrelsen. Arne er sekretær.  

I bestyrelsen sidder også Niels Nyholm. Niels 
har været bestyrelsesmedlem siden 1998. 

 

 

Hver torsdag i tidsrummet kl. 15.30 – 16.30 
er kontoret åbent, og bogholder Birte 
Roos, der har været ansat siden 2005, 
sidder klar ved telefonen og ordner alt 
kontorarbejdet, svarer på mails og 
telefonopkald. Kontakten til forbrugerne 
foregår oftest via mail og pr telefon. Det kan 
handle om forståelse af en forbrugers 
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vandforbrugsregning, vandkvalitet og 
meddelelse om flytning. Dette sidste sker 
oftest via en ejendomsmægler. 
Kreditorfakturaer kommer til kontoret pr mail.                                                   
Bestyrelsen opfordrer yngre mennesker til at 
gå ind i arbejdet, for hvis en forening skal 
beholdes på lokale hænder, er det vigtigt, at 
der kommer nye kræfter til, der kan tage over. 
Hvis ikke der på sigt kommer nye ind i 
bestyrelsen, kan det lokale vandværk være 
nødsaget til at overgå til det offentlige 
system, og det synes bestyrelsen vil være 
synd og skam.  

FACTS OM SKAARUP VANDFORSYNING. 

Skaarup vandforsyning er baseret på enten 
overfladevand eller grundvand som de 
primære kilder. Vandet, der leveres til 
forbrugeren, kommer som udgangspunkt fra 
ikke forurenet grundvandsboringer. Disse 
ligger dybt under jorden, hvor de er beskyttet 
mod overfladeforurening. Derfor renses 
drikkevandet kun for bestemte naturlige 
bestanddele som fx metan, jern og mangan. 
Det er særligt vanskeligt at fjerne 
pesticider(=sprøjtegifte), opløsningsmidler, 
kvælstof og anden forurening af kemikalier og 
giftstoffer, der er sivet ned i grundvandet.  

I 2017 blev der etableret elektronisk aflæste 
målere, og regningerne laves ud fra det 
anviste forbrug. Forhenværende 
smedemester Hans Åge Bang Nielsen 
indehaver af det nu nedlagte ”VVS Skårup 
Smede- og Maskinværksted” er nu ansat som 
freelance medarbejder ved Skaarup 
Vandværk. Han kan se, om forbrugerens 
vandforbrug forløber som forventet, men 
vandværkets bestyrelse er ikke ansvarlig for, 
hvis nogle forbrugeres vandforbrug løber 
løbsk. Hans Åge reparerer udelukkende 
forsyningsledningerne, der ligger i jorden, og 
udleverer nye vandmålere til nye forbrugere. 
Opsætningen overlades til andre VVS-
forhandlere.  

ANTAL FORBRUGERE. 

Der er 810 forbrugere. I dag sælges den 
samme mængde vand som for 20 år siden. 
Der er kommet 200 nye forbrugere til, men da 
der ikke længere er nogen animalsk 

produktion i området, kan forbruget holdes på 
samme niveau som i år 2000.  

Skaarup Vandværk leverer vand til følgende 
områder: 

1) Lindelygaard på Vængemosevej 5 er den 
yderste forbruger imod Åbyskov. 2) Ud ad 
Skovmøllevej er der tilknyttet 2-3 huse. 3) 
Præstelundgaard på Nyborgvej er yderpunkt 
imod Svendborg. 4) Imod Holmdrup er vi helt 
ude ved Løjtvedgaard. 5) Hele Holmdrup 
Stævning er grænsen imod Ørbækvej. 6) Gm. 
Klingstrup er et yderpunkt og 7) 
Spejderhytten i Vejstrup Ådal er yderpunkt 
imod Vejstrup.  

På Skovmøllevej kan vandværket kobles til 
Svendborg Vand, hvis der skulle ske et 
nedbrud. 

På vandtårnet er der monteret to antenner. 
Den ene er en hovedantenne til vandmålerne, 
den anden er Beredskabsstyrelsens 
varslingsantenne. På Toftegaard i Holmdrup 
er der anbragt en hjælpeantenne, og en 3. 
antenne sidder på Niels Nyholms vandmølle. 
De antenner, vandværket råder over, lejer 
Skaarup Fjernvarme sig også ind på. Også 
fjernvarmecentralen benytter nu elektronisk 
aflæste målere. På den måde udnyttes 
antennekapaciteten bedre.   

Den første vandboring fandt sted på Kærvej 
10. I dag er der to boringer på matriklen 31 
og yderligere én boring bag solcelleanlægget 
på Nyborgvej. Desuden er der en boring ved 
plejehjemmet Damgården. Hver 2. måned 
foretages der lovbestemte prøvetagninger af 
vandkvaliteten. Formand Frede Jensen 
fortæller, at der kan konstateres faldende 
BAM-tal (=pesticidtal). I 2019 forlangte 
Svendborg Kommune, at 419 forskellige 
pesticidtal blev undersøgt, og resultatet var, 
at ingen af værdierne var forhøjet. Ja, alle 
værdierne lå betragteligt under 
grænseværdierne for vandprøver, hvilket 
glæder alle i bestyrelsen i Skaarup 
Vandværk. Kalktallet ligger på 18. Dette tal 
angiver, at vandet er hårdt. Men bestyrelsen 
har ingen intentioner om at afkalke vandet. 
Hvis den enkelte forbruger ønsker mere 
kalkfrit vand, må de selv klare det privat. 
Desuden siger formanden, at kalkfattigt vand 
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er uden smag. Frede Jensen kan fra sin 
mobiltelefon styre vandværket. Ved fejl på 
anlægget går alarmen, og alarmen er koblet 
på 24 timer i døgnet. Det sker heldigvis 
sjældent, at der er fejl på anlægget, men ved 
ledningsbrud kan det forekomme. Alle 
pumpestationer er placeret i terræn (= ved 
jordoverfladen), og det har den betydning, at 
det er mindre sårbart overfor oversvømmelse 
og forurening.  

 
Udenfor selv vandværksbygningen passeres 
to grønne beholdere. Det er overjordiske 
pumpestationer. Rå-vandet bliver pumpet op 
og bliver ført ind til filtrene i selve vandværket.   

Udenfor er der også to rent-vands-bassiner, 
der i alt rummer 140 m3 vand. I vandtårnet er 
der tilsvarende kun plads til 40 m3 vand. Der 
pumpes ca. 260 m3 vand ud pr dag. Hele 
tiden produceres der nyt vand. Alt vandet 
bliver skiftet indenfor et døgn, så der er aldrig 
gammelt vand stående.  

 

Frede Jensen fremviser vandværkets udstyr. 

Bestyrelsen har 
valgt firmaet KEMIC 
Vandrens til at 
servicere Skaarup 
Vandværk, og det er 
også dette firma, der 
har opstillet alle 
maskiner i selve 
vandværket. Det har 
været et positivt 
samarbejde og har 
bevirket, at der er 
minimale 
driftsforstyrrelser.  

 

 

 
Vandværkets IT-system er lige blevet 
opdateret. Det gamle system var fra 2002, og 
systemet kunne ikke længere klare 
opdateringerne.  

Skaarup Vandværk er gældfrit, og de 
investeringer, der har været foretaget 
igennem årene, har været 
selvfinansierede.    



22 Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.

Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 

dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB

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
”

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

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

Klaus
40 35 78 40
❱ Facaderenovering
❱ Facadeafrensning
❱ Microcement
❱ Epoxy gulve
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Uddrag fra – Under jorden på Fyn; Karl J Rasmussen. Red. af Jan Viuf Hansen 

Karl Otto Meyer  
Fra tysk soldat til 
frihedskæmper i Oure !                                                     
Her kommer 3. del af historierne omkring 
Seminariet og Klingstrup under den tyske 
besættelse. I dette nummer er det om 
Sydslesvigeren Karl Otto Meyer, der endte i 
Skårup i 1945. Han blev senere den kendte 
danske politiker i Landdagen i Kiel.  I de forrige 
numre af Folk & Fæ vil du kunne læse om andre 
af disse historier her i 75-året for befrielsen. 

Uddragene om Karl Otto Meyer er 
fortrinsvis taget fra Karl J. Rasmussens 
artikel, Under jorden på Fyn. 
(Fynhistorie.dk). Det selvbiografiske er 
 fra bogen – ”Det skete…” Skrevet af tidl. 
seminariestuderende Anders Poulsen 
med flere i 1995 i samarbejde med 
Svendborg Museum. Redigeret til Folk 
& Fæ af Jan Viuf Hansen- april 2020.        

(I maj i år bragte Lokalavisen ”Gudmekongens Land & 
Skårup”  lignende fortælling om K. O. Meyer) 
 

”Karl Otto Meyer er født i 1928 i Adelbylund 
lige udenfor Flensborg. Forældrene, Frieda 
og Otto Meyer, tilhørte det danske mindretal 
i Sydslesvig. De blev medlemmer efter deres 
bryllup i 1923. 
Karl Otto begyndte efter påsken i 1934 i 
Tarup danske skole, der lå lidt uden for 
Flensborg på vejen mod Kappel. I april 1938 
blev Karl Otto elev på Duborgskolen i 
Flensborg, hvor Tysklands besættelse af 
Danmark den 9. april 1940 gjorde et stærkt 
indtryk på ham. Hans far og mor var meget 
tynget af det, der var sket.                          

I Danmark 
Karl Otto var otte år, da han i 1936 for 
første gang kom til Djursland som 
sydslesvigsk feriebarn hos Marie og Peder 
Madsen Pedersen, Tolstrupgård i nærheden 
af Kolind. Karl Otto befandt sig godt der, 
hvilket skyldes den ro og harmoni, der var 
dér og i Danmark. 

. 
I August 1944 begyndte Karl Otto på 
gymnasiet i Sønderborg vel vidende, at det 
kunne blive en kortvarig fornøjelse 
medmindre krigen sluttede i løbet af året. 
Under opholdet i Sønderborg diskuterede 
Karl Otto med rektor Engeberg Jensen og 
lektor Knudsen, hvad han skulle gøre, når 
han blev indkaldt til tysk militærtjeneste.  
Rekrut i Polen 
I oktober 1944 faldt klokken i slag. Karl Otto 
fik besked på at stille til session i Flensborg. 
Planerne om at flygte til Danmark begyndte 
at tage form.  

Efter megen snak med mange, herunder 
også far og mor, valgte Karl Otto at adlyde 
indkaldelsesordren, der kom midt i 
november 1944. Turen gik til Polen. Alle 
drenge af årgang 1928 blev indkaldt i nov. 
1944. Altså sekstenårige drenge. Det var en 
hård tid for Karl Otto med den militæriske 
disciplin, hitler-hilsen, militæriske march-
sange m.v.  
8. jan. 1945 var grunduddannelsen i Polen 
slut, og man kunne rejse hjem. Hjemme i 
Flensborg fik Karl Otto en ny indkaldelses-
ordre i løbet af få dage, så der var ingen tid 
at spilde. Han skulle møde på Duborg-
kasernen i Flensborg 18. januar og derefter 
med tog til frontenhederne i Iserlohn i Ruhr. 
Flugten 
Karl Otto gjorde sig klar til flugt. Den 16. 
januar var alt klar. Med gode venners hjælp 
slap han over grænsen ved Kruså. Alle 
papirer blev tilintetgjort, og der blev skaffet 
nyt identitetskort og fødselsattest. Karl Otto 
hed nu Knud Magnussen, og han fik nyt 
fødested og nye forældre. Næste dag gik 
turen med tog fra Padborg til Fyn.  

Modstand i Skårup 1943 – 1945  
    

 

Foto af Karl Otto Meyer som spiller ”tysk soldat” fra 
filmen om modstandsbevægelsen. (Skårup juni 1945) 



24

”Jeg husker jeg skulle skifte i Odense. I 
forhallen der kom nogle tyske soldater ind 
sammen med et par civile. De begyndte at 
forlange legitimationskort. Tak spids! Der sad 
en skopudser dér. Satte mig hurtigt hen hos 
ham med en avis og sagde: Puds mine 
støvler”. Han gloede lidt. En 16-17 års knægt 
plejede ikke at få pudset støvler. Men han 
pudsede, - og pudsede. Så gik tyskerne og 
jeg spurgte straks: ”Hvad skal jeg betale?” – 
”Du skal ikke betale noget, held og lykke 
kammerat”. 
Karl Otto skulle til landmandsfamilien 
Grønnegaard Petersen i Heden på Midtfyn.  
På grund af den mislykkede aktion, hvor 
Modstandsbevægelsen i Svendborg og 
Skårup havde fået ordre til at sprænge en 
tysk lyttepost i Vantinge i luften den 10. 
februar, var der tyske soldater 
overalt. Den voldsomme tyske 
aktivitet gjorde Karl Otto og 
familien Grønnegaard Pedersen 
urolige, og de fandt et nyt sted til 
ham. De ville også sørge for nye, 
illegale papirer og en ny identitet. 
Turen gik nu…. 
Til Sydfyn 
På kommunekontoret i Hesselager 
fik Karl Otto udleveret sit 
flyttebevis lydende på navnet Knud 
Hansen, var født i Sommersted i 
Sønderjylland og var elev på 
Albjerggård. 
Eskild Thomsen var gruppefører i en af de to 
modstandsbevægelser, der fandtes i Oure.  

 

Medlemmer af modstandsbevægelsen i 
Oure, maj 1945, Karl Otto Meyer nr. 2 
fra højre 

”Jeg kom til Oure i marts – jeg fejrede min 17-
års fødselsdag der. I Oure kom jeg ind i 
gruppen. Jeg var med til det, som alle gjorde; 

fordelte våben, - øvede i skovene i 
pistolskydning og lidt med et maskingevær. Vi 
havde selvfølgelig en enkelt Bazooka, - og så 
”marcipan” til sprængninger. Vi lavede lidt 
fordelingsopgaver, - lidt kurertjeneste – andet 
har jeg ikke lavet. Men trods alt:         
Tyskland havde én soldat mindre, - 
modstandsbevægelsen én mere.                 
Det var plus to efter mit regnestykke” 
Karl Otto var med på Gammel Klingstrup, 
hvor godsejer og forvalter også var 
medlemmer af modstandsgruppen. Flere 
våbendepoter var skjult i Klingstrups skove. 
Der blev brugt en del tid på at rense de 
våben, der af englænderne blev nedkastet i 
containere. Det illegale arbejde foregik om 
aftenen og natten, så derfor kom Karl Otto 
ofte meget sent hjem. For at skjule den 

rette sammenhæng blev der opdigtet nogle 
drabelige historier om de piger, han havde 
besøgt om natten. De to ældre karle på 
gården fandt, at Karl Otto var en letsindig 
fyr, der ikke havde meget andet end pjank 
og pigesjov i hovedet. Der var ingen, der 
opdagede, at han kom fra Sydslesvig, var 
tysk statsborger og flygtet fra tysk 
militærtjeneste. I modstandsbevægelsen 
vidste nogle, at han var illegal og under 
jorden, men heller ikke andet. 
På Albjerggård kom Karl Otto godt ud af det 
med de andre to karle og deltog  i det 
daglige arbejde på lige fod med dem. 
 
Om aftenen den 4. maj 1945 lød friheds-
budskabet i den engelske radio. Alle 
samledes jublende glade på gårdspladsen. 
Karl Otto sagde: ”Nu behøver I ikke længere at 
kalde mig Knud. Mit navn er Karl Otto Meyer.”  
Efter 5. maj 
Den 5. maj om morgenen stillede 
modstandsgrupperne på Gammel Klingstrup, 
hvor der var hovedkvarter. Karl Ottos 
gruppe fik til opgave og tage til pigehjem-
met i Vejstrup, hvor der var tyske soldater 



25

indkvarteret. Næste aktion var Broholm 
gods, hvor gruppen skulle have fat i ejeren, 
hofjægermester Jørgen Sehested, der var 
nazist og havde samarbejdet med 
besættelsesmagten. Man fandt ikke Jørgen 
Sehested. Han blev senere arresteret i 
København og fik en fængselsdom. 
I byerne blev der arresteret flere stikkere, 
tyskerpiger og andre samarbejdsfolk, og de 
blev ikke altid behandlet helt fair. 
Modstandsgruppen fik til opgave at bevogte 
Ollerup Gymnastikhøjskole, der var tæt 
belagt med tyske flygtninge. 
Den første uges tid efter den 5. maj levede 
folk som i en rus, glade for at krigen nu 
endelig var forbi. Medlemmer af 
modstandsbevægelsen marcherede igennem 
Svendborg og blev hyldet af befolkningen. 
Midt i glæden over befrielsen var det et chok 
uden lige for Karl Otto, da statsminister 
Vilhelm Buhl i sin trontale den 9. maj 1945 
erklærede: ”Grænsen ligger fast”. Karl Otto 
havde håbet, at grænsen ville blive flyttet 
mod syd. 
  
Skårup Seminarium 
Flere af Karl Ottos kammerater i 
modstandsbevægelsen var elever på Skårup 
Statsseminarium. Det var en medvirkende 
årsag til, at Karl Otto valgte at blive lærer. 
Karl Otto valgte at bo i Skårup for at kunne 
deltage i seminarielivet og fik et værelse hos 
skomager Grønlund på Nyborgvej. Under 
studietiden blev Karl Otto mere og mere 
politisk engageret. 
Engagementet i Sydslesvig-debatten med 
mange foredrag, skriverier og det politiske 
arbejde for Dansk Samling gik ud over 
studierne på seminariet, men 
eksamensresultatet kunne lige gå an, 
selvom der ikke var noget at prale af. 

Under opholdet i Skårup traf Karl Otto en 
sydslesvigsk pige, Marie, som han blev 
kæreste med. 
Tilbage til Sydslesvig 
Efter afsluttende eksamen fik Karl Otto 
lærerjob ved den danske skole i Husum, der 
havde omkring 300 elever. Under opholdet i 
Husum blev Karl Otto medlem af 
Sydslesvigsk Vælgerforening, SSW, og 
deltog flittigt i partiets arbejde. 
Der gik ikke lang tid inden Karl Otto blev 
tilbudt stillingen som skoleleder i Skovlund, 
en lille landsby 18 km vest for Flensborg. 
Det banede samtidig vej for, at Karl Otto og 
Marie kunne blev gift 29. december 1949, så 
de i fællesskab kunne varetage stillingen i 
på Skovlund skole, der på det tidspunkt 
havde 34 elever.  

 

Ind i politik 
I 1960 blev han valgt til formand for 
Sydslesvigs Vælgerforening (SSW). 
 Da chefredaktør Jacob Kronika, Flensborg 
Avis med udgangen af 1963 valgte at lade 
sig pensionere overtog Karl Otto stillingen 
som chefredaktør den 1. november 1963 og 
forlod dermed lærergerningen i Skovlund. I 
1971 blev Karl Otto indvalgt for SSW i 
Landdagen i Kiel, og et mangeårigt arbejde 
for det danske mindretal i Landdagen tog sin 
begyndelse.” 
 
Karl Otto Meyer døde d. 7. februar 2016 i 
Skovlund ved Flensborg. I dag findes en 
udstilling ved Dannevirke om Karl Otto 
Meyer. 
 
I 1972 var jeg, som elev på Bregninge Sog-
ne Skole (Tåsingeskolen) på lejrskole i 
Sydslesvig. Her besøgte vi Flensborg Avis, 
og jeg husker tydeligt personen, der med 
stor iver fortalte om livet syd for grænsen. 
Det var selveste Karl Otto Meyer. Minderigt. 
 
Det var sidste del af historierne om tiden i 
Skårup omkring 1943-1945. 

- Jan Viuf Hansen Karl Otto Meyer ved det danske årsmøde i Sydslesvig 1962. 

Karl Otto Meyer ved det danske mindretals årsmøde, Sydslesvig 2005. 
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE
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Den frodige Have + det løse!                          Foto og tekst: Jakob 

 
 
Her i august får man virkelig tilbagebetaling af 
grøntsager, bær og krydderurter i forhold til 
det arbejde, der er lagt i haven i løbet af 
foråret.

 
 

“Kun en tåbe frygter ikke haven” er der 
nogen, der siger, men sådan er det ikke for 
mig. Jeg har altid tænkt det som afslapning at 
gå og rode i haven med fuglesang foroven og 
meterhøje solsikker, der nikker i vinden, selv 
om noget havearbejde godt kan tangere hårdt 
arbejde.  
Tænk, at man hver dag hen over sommeren, 
kan gå ud i haven og hente de kartofler, 
gulerødder, bønner og løg som skal bruges til 
aftensmaden, og så er de ovenikøbet fri for 
pesticider. 
Hvidløgene er allerede høstet, det blev de 
midt i juli. De hænger et luftigt sted under et 

halvtag i omkring 4 uger, indtil stænglen er 
helt indtørret. Herefter skal de opbevares ved 
en temperatur på 10-15 grader, så kan man 
have hvidløg stort set hele året. Opbevares 
hvidløgene under 8 grader eller lavere, 
vækkes de af deres sommerdvale og spirer i 
det tidlige forår. 
De almindelige kepaløg og rødløg blev høstet 
sidst i juli, og ligger nu til tørre i tråd-bakker 
under halvtaget, når det regner, ellers ude i 
solen i så meget varme som muligt. Ligesom 
hvidløgene skal løgene også tørre, hvorefter 
de kan flettes eller bare samles i bundter, og 
ophænges et køligt og tørt sted. Her kan de 
opbevares vinteren igennem, og lidt frost kan 
de godt tåle. 

 
 

Det er højsæson for valske bønner eller 
hestebønner, som de også kaldes. Bønnen 
har en karakteristisk smag og skal som alle 
andre bønner altid koges, inden de spises. De 
er velegnet til at putte i salater, når de er kogt 
i 2-3 min.  
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Pralbønnerne er også klar til at blive høstet, 
og de næste måneder kan der plukkes hver 
dag. De er bedst, når de ikke bliver for alt for 
store, og kan så koges i 7 min. og spises med 
bælgen på. De smager rigtig godt som 
tilbehør eller i salaten. 
 
Og så til noget helt andet ! 
Skovens blomster, dens fugle, sommerfugle 
og andre insekter er i stærk tilbagegang. 
Forskere har konkluderet, at der mindst skal 
udlægges 75.000 hektar til urørt skov, hvis vi 
skal beskytte de mest truede arter i Danmark. 
I dag er der kun 9100 hektar urørt skov. 
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne i 
juni 2020, blev regeringen og flere andre 
partier enige om at afsætte 20 millioner 
kroner om året til at udlægge mere urørt skov 
i statens skove. Landets førende forskere har 
længe argumenteret for, at urørt skov, hvor 
træproduktionen stoppes, er et helt centralt 

redskab til at stoppe naturens tilbagegang i 
Danmark. 
Så er det da glædeligt, at det nu ser ud til, at 
træfældningen i statens skove stopper, men 
hvad er en urørt skov egentlig for en 
størrelse? 
Urørt skov leder tankerne hen på 
menneskeforladt natur, hvor man ikke må 
færdes, men virkeligheden er en anden. 
Faktisk er urørt skov en vildtvoksende skov, 
der primært passer sig selv til fordel for 
planter, dyr og svampe, og det betyder ikke at 
der ikke er adgang for mennesker. Tværtimod 
burde alle give sig selv den oplevelse at gå 
en tur i en urørt skov og sanse naturen på 
egen hånd. 
Her vil du opleve væltede træstammer, der 
ligger helt uforstyrret i skovbunden eller på 
tværs af stier, så svampe og dyr frit kan søge 
derhen og nyde godt af det gamle træ. Små 
skovsøer med et væld af insekter og andre 
vanddyr vil dukke op her og der, idet dræning 
i skovene vil ophører.  
 
Store græssende dyr, urørte løvskove og 
masser af plads til, at vilde dyr og planter 
kan trives. Det er målet med Danmarks 
første natur-nationalparker, som inden for 
få år skal etableres i Fussingø vest for 
Randers og i Gribskov i Nordsjælland. 
 

 

Valsk bønne  -  Instagram jakjakobsen 

 



29

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     AUGUST TIL NOVEMBER 2020

   
ET FOTOGRAFI   Tekst af Anders Kjærsig. 
 
”Sol står op og sol går ned, vi længes efter fred”. Det er Skovsen og Ingemann. ”Når lyset 
bryder frem” – Sebastian og ”Fred hviler over land og by”, den gamle Ingemann. Om det 
er en solopgang eller en solnedgang, kvinden på billedet rammes af, ved jeg ikke. Farverne 
er diskrete og klare: det blåmørke hav, der strækker sig ud mod horisonten, finder hvile i 
den gråbrune terrasse i forgrunden. Himlens blålighed aftager i mødet med solens stråler, 
når man bevæger blikket fra venstre mod højre. Kompositionen er rolig og afbalanceret 
nærmende sig det meditative.

Det er, så vidt jeg kan se, også billedes intention: at udtrykke en tilstand af kontemplation. 
Både billede og person hviler i sig selv. Der er ingen uro, og der er heller intet forstyrrende. 
Tiden er også en vigtig del af billedets udtryk. Det er som om, den slet ikke går. Der er 
noget tidløst over hele scenen. Både farverne, roen, kvindens positur og kompositionen 
overskrider tiden og peger ud mod noget større. Lad os kalde det for det eviges øjeblik, 
der hvor evigheden for et splitsekund, i et snapshot, rammer vores timelige verden. 

Skarup
Kirke    Sogn

oo

Foto: Marita/www.timeglasfoto.dk   Model: Kira Løve.
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DET LYSNER I ØST OG 
DET BLÅNER I VEST
Tekst af Anders Kjærsig.

Hvordan havde 
Ingemans mor-
gensalmer lydt, 
hvis han som 
sin samtidige 
Paul Martin 
Møller havde 
haft en rejse til 
Asien? Kunne 
han så skildre 
det samme lys? 
Eller kunne han 
så skildre det 

samme lys på samme måde? Jeg tror det ikke. 
I østen stiger solen op, men det opleves ander-
ledes i Kina end i Danmark. Solen er selvfølgelig 
den samme, men lyset er forskelligt. Ikke mindst 
om morgenen. I Kina spreder solen ikke guld på 
sky, men maser sig frem som en stor brændende 
monolit. 

Billedet med solen, hvis stråler illuminerer som 
små guldtråde, der rækker ind over morgendisen, 
over land og by, er dansk. Solen er nemlig mere 
fattig på de hjemlige breddegrader, og det er absolut 
en berigelse. Til gengæld virker den mere ægte og 
oprindelig i østen, som om man er tættere på dets 
ophav. Lysets hjem, som Ingemann skriver om, der 
hvor lyset kommer fra, får en hel anden betydning, 
hvis man først har oplevet en solopgang i Kina. 

Skal man beskrive det i æstetiske termer, kan 
man sige, at morgenlyset i Danmark er skønt og 
smukt, mens det i Kina er sublimt. Solen er stør-
re og mere voldsom i øst, og derfor er der ikke 
det skær af harmoni og ro, som er herhjemme. 
Selv om det til tider kan være varmt i Danmark, 
så oplever vi jo ikke solen som en magt eller 
en kraft, der overvælder os, og giver os en 
oplevelse af det ophøjede og mægtige. Solen er 
simpelthen for lav i Danmark og for langt væk. 

For mange år siden var undertegnede i Beijing. 
Her stod jeg en tidlig morgen og betragtede 
solopgangen fra en skyskraber iført et par 
hørebøffer med tonerne af den danske rockpo-
et C.V. Jørgensen. I et af numrene skildrer han 
det danske lys på følgende måde:

Mit hjerte det summer af farver og fest

det lysner i øst & det blåner i vest

Mod alle ods står mit mismod for fald

det føles som om noget går som det skal. 
 
Det er dansk, så det klodser, og med en ironisk 
undertone der gør, at man ikke andet end kan 
holde af det. Lyset fra øst, den måde lyset stille 
og roligt tager magten på, svarer til det mismod, 
som mod alle ods fortaber sig, så det føles og 
på trods af omstændighederne, som om tingene 
alligevel går, som det skal.

Så kan det jo ikke gå værre en galt. Sol på det.

LEJLIGHEDSKORET VED SKÅRUP 
KIRKE STARTER IGEN.
Selvom vi endnu ikke kender de nøjagtige 
retningslinjer for det kommende efterår m.h.t. 
Covid19 og sang-aktiviteter, vover vi alligevel at 
annoncere, at Lejlighedskoret ved Skårup kirke 
starter igen. 

Første øvegang bliver onsdag d. 26. august 
kl. 10.00 - 11.45. Som udgangspunkt mødes 
vi i Kirkeladen, men det kan godt være, at vi 
henlægger vores øvning til selve kirken – det 
kommer an på retningslinjerne til den tid.
Vores første medvirken vil være ved Høst-
gudstjenesten søndag d. 4. oktober.

Alle, der har interesse i at synge sammen i kor 
under en kyndig dirigent er hjerteligt velkom-
men. 
Hvis du vil vide mere, kan du ringe til 
dirigenten, kirkesanger Erik H.A. Jakobsen 
på tlf. 28 77 91 70.
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MERE OM FÆLLESSANGENS 
LYKSALIGHEDER
Tekst Erik H.A. Jakobsen, kirkesanger.

I sidste nummer 
af kirkebladet 
skrev jeg om 
fællessangen i al 
almindelighed 
og om mange 
menneskers 
tilsyneladende 
problematiske 
forhold til 
deres egen 
sangstemme i 
særdeleshed.

Fællessangen er jo central i gudstjenesten, så vi 
der er vant til at komme i kirken, har som regel 
ikke den tilbageholdenhed overfor at synge i flok.

Har man gået på fri-, høj- eller efterskole er 
man formodentlig også nogenlunde fortrolig 
med både at synge sammen og med et vist 
repertoire af sange og salmer. 

Men det er jo langtfra alle, der har denne ballast 
med sig, og jeg mærker også, at nogle mennes-
ker (en del?) tilsyneladende heller ikke finder 
det vigtigt at synge endsige synge sammen. 
Måske tværtimod. 

Jeg møder af og til den mere eller mindre ud-
talte holdning, at fællessang har noget sekterisk, 
frelst over sig. ”Lad blot de, der har lyst danse 
folkedans og synge højskolesange, så længe 
jeg kan blive fri. Det er da ikke noget, man kan 
hengive sig til som tjekket, moderne menneske 
– medmindre man er til landskamp, og man har 
fået noget at drikke.”

For mange unge mennesker, der ikke synger, er 
det mit indtryk, at dette hænger sammen med 
dels, at de måske ikke er vokset op med sang, 
dels med, at sang for en del bliver set i lyset af 

mediebårne præstationer, fx  X-Factor, Stjerne 
for en aften o.lign. ”Hvis det er dét, der skal til 
for at man ”består” som sanger, så skal jeg ikke 
have sunget noget som helst!”

Jeg må lige her slå fast, at jeg ikke er ude på at 
frelse nogen, eller at sælge noget. Jeg får IKKE 
procenter af nogen sang- eller salmebog. Jeg 
ønsker blot at påpege, at hvis man helt vælger 
det at synge fra, så snyder man sig selv for nogle 
grundlæggende og vigtige almenmenneskelige 
oplevelser og erfaringer. 

Som jeg skrev i sidste kirkeblad, så er sang 
(den eneste musikalske udfoldelse, hvor vi selv 
ER instrumentet) efter alt at dømme en helt 
fundamental menneskelig aktivitet, lige fra det 
lille barn til det stærkt hukommelsessvækkede 
menneske i dødens skygge.

I stort set alle såkaldte primitive kulturer ind-
tager sang en central position, og man ser det 
anvendt som et stærkt fællesskabsstyrkende 
element fra den yderste højrefløj til den yderste 
venstrefløj. Det er der jo nok en grund til….

Meget få kulturer har forsøgt at undertrykke 
sang (og musik) helt, men når det er forsøgt, har 
det været ligeså amputerende som at forbyde 
fx sex. Taleban forsøgte det i Afghanistan, men 
ligeså snart de var fjernet fra magten, så blomst-
rede sang og musik frem igen.

At synge sammen kan formidle alle mulige 
følelser, som de rene ord ofte ikke kan. I de 
lykkelige tilfælde indgår teksten og melodien i 
en udefinerbar helhed, hvor melodien forstær-
ker mange lag i teksten, hvorved helheden kan 
indgå i en stærk resonans med den syngende. 
Der kan frigøres forskellige lysthormoner, og 
man kan opleve, at individualiteten smelter væk 
og går op i en enhed med noget, der er større 
end én selv. Det kan vi godt bruge mere af i 
disse tider. 
Så syng endelig!
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   NYT FRA SKÅRUP KIRKEGÅRD

Kære Alle 
Så blev det for alvor sommer og ferietid.  
Dejligt !!!  Sol, varme, og glade mennesker.

På kirkegården er der ikke de store forandringer. 
Der knokles stadig med alverdens opgaver. 
Ukrudtet er for alvor begyndt at spire, så det 
meste af tiden går med at holde det nede.

På kontoret begynder brikkerne så småt at falde 
på plads mht. de forskellige gravsteder.
Jeg sidder også og planlægger ”udskiftning af 
hække” på kirkegården. Forhåbentlig kan vi 
starte med afd. 1Ø til efteråret. 
Rigtig god sommer  
Anders Drejfeldt Thomsen.

PRÆSTEPRAKTIKANT
Jeg hedder Lotte Zarlang og er bosiddende i 
Skårup. Jeg studerer til kandidat i teologi på Kø-
benhavns Universitet, og i den forbindelse er jeg 
så heldig at være i praktik hos Anders Kjærsig 
her i Skårup sogn.
Det er med udsøgt fornøjelse, at jeg skal præ-
dike et par gange i august, d. 16/8 samt d. 23/8, 
hvilket jeg glæder mig meget til. Jeg har tidligere 
prædiket i Trinitatis kirke og i Fåborg kirke. Jeg 
glæder mig meget til at være en del af Skårup 
kirke i august måned.
Kh Lotte.

FOREDRAG I KIRKELADEN 
ved Anders Kjærsig.     
Tirsdag den 29. sept. kl. 19.00                                
Emnet er: Gastronomi og litteratur.
Der er en tæt forbindelse mellem at spise og 
tale. Vi spiser for at kunne tale, og vi taler om det, 
vi spiser. Maden kommer ind af munden 
og ordene strømmer ud. I foredraget vil vi se på 
forholdet mellem ord og mad, mellem litteratur 
og gastronomi. Vi skal bl.a. til bords med Gustav 
Wieds ædedolke; vi møder Babette, Karen Blixens 
franske kok og Kamates, den tro tjener og flere 
andre. Selv min farmor og kogekonen Gerda 
optræder.   
Alle er velkommen.
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HØSTFEST DEN 4. OKTOBER
i Kirkeladen kl. 11-30-15.00.                                     
Til høstfesten den 4.oktober optræder Rasmus 
Grønborg og den lokale troubadour Mads Toghøj. 
De vil underholde med en skøn blanding af egne 
stemningsfulde viser, sange fra Poul Reichhardt, 
Gustav Winckler m.fl. samt en række af de mest 
kendte danske og amerikanske evergreens.
Tilmelding senest torsdag den 24. oktober på 
mail til: jyttephilipsen@hotmail.com eller på 
tlf.:28 31 63 00 eller skriv dig/jer på listen i 
Tårnrummet. Betalingen finder sted ved arran-
gementet i Kirkeladen. Pris 125,00 kr. pr kuvert.

FOREDRAG MED 
MUSIKALSKE INDSLAG 
ved Erik Jakobsen
Mandag den 19. okt. Kl. 19.30 
Emnet er: FILMMUSIK.
En films musik kan uddybe, styrke, svække & 
ændre filmens betydning! Filmmusikken har 
baggrund i klassisk orkestermusik og opera, og 
i kombinationen med film (lige fra Star Wars, 
Harry Potter, Sergio Leones Westerns til anima-
tions- og dokumentarfilm samt reklamer) kan 
musikken bruges til bl.a. at liste budskaberne ind 
bag vores forsvarsværker.

I foredraget vises filmklip med forklaring på 
filmmusikkens teknik og funktioner, og der gives 
eksempler på musikredskaber, som instruktører og 
komponister kan anvende for at fremkalde bes-
temte følelser eller associationer hos publikum.

Erik H. A. Jakobsen er cand.mag. fra Københavns 
Universitet med musik som speciale, har i snart 
25 år været underviser, foredragsholder og har 
siden den tidlige ungdom været lidenskabelig 
film-fan.
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   FOREDRAG/KONCERT OM 
MUSIKEREN C.V. JØRGENSEN 
ved Anders Kjærsig m.fl. 
Torsdag den 12. nov. 
kl. 19.00 - ca. 20.40 incl. pause.    
DET SI´R SIG SELV! 
C.V. JØRGENSEN I TEKST OG MUSIK. 
Der er dansk rock, og så er der C.V. Jørgen-
sen. Han er selvfølgelig en del af traditionen, 
men som noget af en ener, der altid har gået 
sine egne veje. Hverken hans musik eller hans 
tekster siger sig selv. Der er noget uforudsigeli-
gt over både manden og kunsten. Han er, som 
katten Lurifaks, sin egen.

Vi vil gerne invitere dig til koncert i Skårup 
Kirke torsdag d. 12. november kl. 19.00.

Vi er tre musikere og en præst. I 2x 40 minutter 
fortolker vi C.V. Jørgensens musik og tekster. 
Musikken er tilbagelænet med nerve, fortolknin-
gerne eksistentielle og biografiske. Det musi-
kalske foredrag er for alle med interesse i C.V. 
Jørgensens musik, rockpoesi og teologi. 

Besætningen: Niels Kilele, Kim Sagild, Thorkild 
Bisgaard og Anders Kjærsig
Hjemmeside: https://detsirsig selv.dk 

VI OPFORDRER ALLE I SOGNET TIL AT HOLDE ØJE MED SKÅRUP KIRKES 

HJEMMESIDE, SKAARUPKIRKE.DK DA ÆNDRINGER LØBENDE VIL BLIVE OPDATERET.   
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AUGUST
Søndag d.   23. aug 11. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d.   29. aug Konfirmation for Øster Åby Friskole kl. 09.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.   29. aug Konfirmation for Skårup Skoles 7. a. kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.   30. aug 12. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER
Tirsdag d.     1. sep Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Lørdag d.     5. sep Konfirmation for Skårup Skoles 7. b kl. 09.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.     5. sep Konfirmation for Skårup Skoles 7. b kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.     6. sep 13. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.     9. sep Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.    13. sep 14. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    20. sep 15. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.    27. sep 16. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Rebecca Maria 
Aagaard-Poulsen

Tirsdag d.    29. sep FOREDRAG i Kirkeladen 
Gastronomi og litteratur kl. 19.00 Anders Kjærsig

OKTOBER
Søndag d.     4. okt 17. s. e. Trinitatis - HØSTFEST I KIRKELADEN kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.     6. okt Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Onsdag d.     7. okt Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.     11. okt 18. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.     18. okt 19. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Mandag d.     19. okt FOREDRAG MED MUSIKALSKE INDSLAG
FILMMUSIK kl. 19.30 Erik Jakobsen

Onsdag d.     21. okt Musik og stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.     25. okt 20. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

NOVEMBER
Søndag d.     1. nov 21. s. e. Trinitatis Alle helgens dag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.     3. nov Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.     8. nov 22. s. e. Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d.     12. nov FOREDRAG/KONCERT 
OM MUSIKEREN C.V. JØRGENSEN kl. 19.00 Anders Kjærsig

Søndag d.     15. nov 23. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.     18. nov Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.     22. nov 24. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Rebecca Maria 
Aagaard-Poulsen

Søndag d.     29. nov 25. s. e. Trinitatis kl. 09.00 Rebecca Maria 
Aagaard-Poulsen

GUDSTJENESTER, KONFIRMATIONER 
OG ANDRE ARRANGEMENTER
AUG., SEPT., OKT. OG NOV. 2020                                                      
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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.

Sognepræst

Anders Kjærsig
Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup ·   Tlf. 61 13 90 99     
e-mail: ankj@km.dk

Kordegn 

Ellen Sørensen ·  Træffes torsdag kl. 8.00 - 12.00  
på kirkekontoret Mosegårdsvej 4, 5881 Skårup 
Tlf. 23 42 81 57 ·  e-mail: ekss@km.dk

Menighedsrådsformand

Helle Bøving-Andersen ·  Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup ·   Tlf. 21 94 79 22 
e-mail: mail@kinesis.dk

Kirkeværge 
Verner Christensen ·   Østermarken 1 
5881 Skårup ·  Tlf. 23 60 02 18
e-mail: keve@skaarupmail.dk

Graver
Anders Drejfeldt Thomsen ·   Tlf. 62 23 16 73
E-mail: graverskaarup@mail.dk 

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

Gravermedhjælper  
Petra Hrønn Gardarsdottir ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist

Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger

Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

Kirken er åben for besøgende

Hverdage: kl. 08.00 – 15.00

Fotograf: Margit Løve Kølle
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www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV

Jannika Simonsen
Indehaver

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10
5700 Svendborg
jannika@mail.dk

TLF. 62 20 34 35 - Mobil 20 33 71 36
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
 

Sker der noget i Forsamlingshuset? 
 
Ja, det kommer der til!  Vi er klar med 
et godt og alsidigt program for resten 
af året.  
 
Støt op om arrangementerne! Tag 
endelig naboen og venner med – jo 
flere jo bedre. Så er I også med til, at vi 
har et ”Levende Forsamlingshus”. 
 
Følg med på forsamlingshusets hjem-
meside:  

www.aabyskov-forsamlingshus.dk 
 

der kan pludselig dukke noget interes-
sant op. Der er ikke nogen grund til at 
gå glip af aktiviteter i huset. 
 
Vel mødt i huset. 
 

▄ 
 

Vi fortsætter med det uformelle: 
 

 
 
Der er fredagsbar kl. 16-18 den 4. september, 
16. oktober, 13. november og 11. december. 
 
Brug muligheden for at få en uformel snak med 
nogen af dem, man ikke ser så tit.  Her er der 
også en god mulighed for at stifte nye bekendt-
skaber. 

▄ 
 

Første vigtige arrangement er den ekstra-
ordinære generalforsamling der afholdes 
torsdag den 3. september kl. 19. 
 
Den ordinære generalforsamling skulle være holdt 
den 25. marts, den måtte udskydes på grund af 
Covid 19.  Ordinær generalforsamling blev holdt 
den 2. juli 2020. 
 
Et af punkterne på generalforsamlingen var valg af 
4 bestyrelsesmedlemmer.  De 2 var villige til 
genvalg – Aase Koefoed og Karsten Grumløse.  
De 2 andre, Elin Boss og Preben Gammelmark,  
ønskede ikke genvalg. Af de fremmødte var der 
ingen der meldte sig som kandidater, derfor 
afholdes ny generalforsamling: Torsdag den 3. 
september. Her skal der vælges 4 bestyrelses-
medlemmer – der mangle 2 kandidater. 
 
Der sker mere end bare valg!  
Chefredaktør Rikke Bekker kommer! 
Det er naturligvis vigtigt, at der vælges en 
fuldtallig bestyrelse, men det er også vigtigt at få 
en debat om, hvad der skal ske i huset.  Det er 
også et emne på dagsordenen.  Det synes vi er så 
vigtigt, at vi har fået lavet en aftale med 
Chefredaktør ved Fyns Amts Avis Rikke 
Bekker, der kommer og holder et indledende 
oplæg til generalforsamlingen, der kan være med 
til at skabe debat om forsamlingshuset og 
lokalområdet. 
 
Hvis du har medlemskort til 2019 har du 
opstillings- og stemmeret.  
 
Skulle du ikke være medlem af Huset - så kom 
alligevel og deltag i samtalen om, hvad der skal 
prioriteres i Husets fremtidige aktiviteter.  
 
Husets medlemmer kan godkende, at du vælges til 
bestyrelsen, selv om du ikke er medlem, men som 
bestyrelsesmedlem skal du naturligvis være 
medlem af huset.. 
 

Fortsætter 
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Hvad får DU ud af at blive medlem af besty-
relsen i Åbyskov Forsamlingshus? 
 
 Det er en fantastisk mulighed for at udvide 

sit lokale netværk. 
 Du får indflydelse på de kommende aktivi-

teter og arrangementer i Huset. 
 Du bliver en del af det konstruktive fæl-

lesskab og gode klima, der er i bestyrelsen. 
 Du er med til at gøre Åbyskov til et endnu 

mere attraktivt sted at bo. 
 

Der er mange gode grunde til at stille op til 
bestyrelsen i Åbyskov Forsamlingshus… 
 

Du skal være så velkommen. 
▄ 

 
For at komme i Forsamlingshuset er 
det ikke nødvendigt at være medlem, 
men antallet af medlemmer betyder 
meget! 
 
Ved at være medlem, giver du en konkret støtte 
til fællesskabet i Åbyskov, så der også i 
fremtiden vil være et fællessamlingssted for 
alle. 
 
Det med stor opbakning fra lokalområdet og 
det at være medlem af huset, har stor betydning 
for: 
 Ansøgning til fonde til forbedring af huset. 
 Når kommunen skal tildele støttekroner til 

forsamlingshusene. 
 Når bestyrelsen skal have lidt opbakning til 

det videre arbejde. 
 
Det er nemt at købe et medlemskort, vi har 
brug for medlemmer: 
 Det koster 100 kr. for 1 års medlemskab – 

kalenderåret 2020. 
 Der kan betales via MobilePay nr. 63997. 
 Indbetales til konto i Fynske Bank – 0819 

– 819 0155 405. 
 
For korrekt registrering af betalingen: Husk at 
skrive din adresse på som afsender. 
 

▄ 

Så er der underholdning.  
 
 Arrangementer fra september til 
december 2020! 
 
Første aftenarrangement er onsdag 
den 9. september 2020 kl. 19.00. 
 
I samarbejde med Svendborg Bibliotek prøver vi 
noget nyt: 
En fortælleaften over temaet: 
”Myter og sagn fra nær og fjern”. 
 

 
Privat foto 
Aftenens fortællere er: Sebastian Treullé, Anna 
Toft, Estrid Faltum og Mathias Bejer-Pedersen. 
 
Det bliver en helt særlig og stemningsfuld aften, 
når fire unge fortællere med tilknytning til Den 
frie Lærerskole i Ollerup gæster Åbyskov 
Forsamlingshus. Aftenens tema for fortællingerne 
er: ”Myter og sagn fra nær og fjern”, hvor 
tilhørerne bliver taget med på en eventyrlig rejse 
igennem lys og mørke, ild og vand samt liv og 
død.  
 
Udover fortællingerne synger fortællerne en sang 
eller to fra Højskolesangbogen, måske er der også 
plads til en fællessang. 
 
Pris for aftenen inkl. kaffe og kage. 85 kr. for 
voksne og 35 kr. for børn. 
 
Tilmelding senest lørdag den 5. sep-
tember. Reserver/køb billetter på: 
 
            https://aabyskov.nemtilmeld.dk 
 

▄ 
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Støttegruppen arrangerer: Fællesspisning med musikalsk 
underholdning fredag den 25. september kl. 18.00! 
Denne aften i forsamlingshuset er det første store 
fællesarrangement efter Danmark blev lukket ned.  
Det er derfor en særlig aften, hvor vi har glædet 
os meget til at åbner huset for alle, der har lyst til 
at være sammen og bakke op om forsam-
lingshuset. 
 
Der bydes på en 2 rettes menu med kylling med 
agurkesalat og nye kartofler efterfulgt af dessert.  
 
Da det er en særlig aften skal der også under-
holdning til.  Mange entertainere, musikere og 
skuespillere har meget at indhente, men efter 
nogen søgen fandt vi en, der kan underholde, 
sætte gang i en forsamling med musik og komik. 
 

 
 
Kom og mød Bertel Abildgaard alias guitarKAJ 
fra 5xKaj der underholder med sang og musik i et 
musikkomikalsk underholdningsshow. Det er en 
spændende blanding af sang, musik og gode 
anekdoter om de sange han har valgt til 
lejligheden. Tilsat stand up komik for det voksne 
publikum med sjove replikker og gang i guitaren. 
Krydret med selvironi, parodier og gags i et 
humørfyldt tempo i god kontakt med sit 
publikum. Han har mange strenge at spille på, helt 
op til seks stykker af gangen.  
 
Han spiller kendte danske sange af populære 
kunstnere og egne sjove sange.  

Opskriften for hans underholdning er:     
“Det skal være noget, der er sjovt, og sange 
man kan synge med på” eller kort sagt:  Det 
skal være sjovt, ellers er det ikke morsom. 
 
Bertel har blandt andet en lang historie i 
revygenren, hvor han i flere år var skuespiller 
og direktør i Kerteminde Revyen, Græsted 
Revyen, Kolding Sommerrevy og medvirket 
som skuespiller i Nykøbing F. Revyen.  
 
Gå derfor ikke glip af en aften med mulighed 
for gode grin og ikke mindst hyggeligt samvær 
tag venner, bekendte og naboen med.  Vi tror at 
mange trænger til et godt grin og en aften, hvor 
der kan slappes helt af. 
 
Prisen for både spisning og under-
holdning er kun 200 kr., børn 100 kr. 
 
Tilmelding senest den 20. september på: 
hhttttppss::////aaaabbyysskkoovv..nneemmttiillmmeelldd..ddkk  
  

 
 

 
 
Foto fra Bertels hjemmeside. 

▄ 
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Støttegruppen arrangere loppemarked for 
børn søndag den 4. oktober kl. 14-16. 
 

 
 
I april 2019 blev det første børneloppemarked 
afholdt, der var god interesse for dette tilbud.  
Derfor gentages loppemarkedet også i 2020. 
 
På loppemarkedet kan børnene sælge legetøj og 
meget andet, der er blevet for meget af eller 
børnene er vokset fra.  Sidste år var der også en 
hel del handel børnene imellem. 
 
I stedet for at lave en ”fortovsbod”, kom til 
Åbyskov Forsamlingshus i stedet. 
 
Sælgerne kan indrette deres bod fra kl. 12. 
 
Det er gratis for børn at have en salgsbod. 
 
Ønskes der en salgsbod, så kontakt Gitte på 
tlf. 3035 1557. 
 
Tilmelding senest lørdag den 26. september. 
 
For at holde udgifterne nede for huset, vil der 
være entré på 10 kr. for børn og voksne.  Der er i 
dagens anledning oprettet en café, hvor der kan 
købes diverse drikkevarer, kaffe/te, pølsehorn 
m.m. til rimelige priser. 
 
Kom og oplev børneloppemarkedet, det var 
virkelig hyggeligt sidste år. 
 

 
Foto:  Jørgen Larsen 

▄ 
 

Søndag den 11. oktober kl. 15 går 
det løs igen.  Denne gang med et 
familiearrangement. 
 
”Rytmevæsenet kommer til Åbyskov”. 
 
Hvad er det??? Noget spændende!! 
 
Thomas og Carl & Rytmevæsenet! 
 
Inde på Rytmevæsenet er der normalt styr på 
rytmerne. Men det er ikke så nemt når rytmerne 
bliver sat fri. De små frække rytmevæsner 
slipper løs, og pludselig swinger det hele, så 
ingen ikke kan sidde stille. 
 
Bevæbnet med blyant, trommestikker, com-
puterteknik, masser af hjemmebygget slagtøj og 
slapstick møder Carl og Thomas Rytme-
væsenet. 
 

  
Foto:  Fra Thomas Sandbergs hjemmeside 

Pris:  Voksne 80,00 kr. 
Børn indtil 12 år: 40,00 kr. 
 
Køb og reserver billetter allerede nu på: 

hhttttppss::////aaaabbyysskkoovv..nneemmttiillmmeelldd..ddkk  
 
Senest den tirsdag den 6. oktober. 
 
Evt. på: 

kasserer@aabyskov-forsamlingshus.dk  
 

▄ 
Arrangement den 6. oktober, se næste side. 
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Tirsdag den 6. oktober kl. 19!   
 
En aften med Trine Gadeberg 
med pianist! 
 

 
 

 
Pressefoto. 
 
Trine Gadeberg er en af Danmarks mest 
alsidige entertainere.  I revyer og på de 
store scener rundt om i landet.  Covid 19 
har naturligvis sat sine begrænsninger for 
engagementer, men der er ikke tvivl om at 
efteråret bliver en meget travl periode.  Til 
trods for dette, er det lykkedes at få plads i 
hendes kalender til at komme og skabe 
stemning og glade grin i Åbyskov 
Forsamlingshus.  
 

Trine Gadeberg er en entertainer med en sjælden grad af 
alsidighed. Det ene øjeblik bevæger hun folk med stor 
stemme og inderlige fortolkninger af musical-hits og pop-
ballader, for det næste øjeblik at få publikum til at 
knække sammen af grin over hendes sjove betragtninger, 
monologer og anekdoter. Hun spiller på hele klaviaturet 
indenfor show og komik, og for at fuldende den 
musikalske alsidighed bakkes hun musikalsk op sin 
pianist. 
 
I 2019 har hun bl.a. været med på Danmarksturné med 
”Mød mig på Cassiopeia”, efteråret byder på turné med 
City Singler og Trine har været kvindelig gæstestjerne i 
Linie 3´s Juleshow.   
 
Trine Gadeberg har bl.a. underholdt med monologen 
”Pelle” og Tante Emma -  virkelig revy så det batter.  
 
Det er en aften der står i humorens tegn – gå ikke glip af 
denne mulighed for at få et godt grin og slippe latteren 
løs. 
 
Der kan ske tilmelding og købes billetter fra 
nu på: 
            https://aabyskov.nemtilmeld.dk 
 
Pris for underholdning, kaffe/te og kage kun 200 kr. 
for voksne og 100 kr. for børn. 
 
Tilmelding:  
Seneste fredag den 2. oktober 2020. 

▄ 
 

Kommende arrangementer der omtales 
nærmere i kommende numre af Folk & Fæ: 

 Mandag den 2. november, Halloween for 
børn. 

 Torsdag den 5. november det årlige ande-
banko. 

 Tirsdag den 17. november:  Foredrag med 
Peter Tanev. 

 Fredag den 28. november Julefrokost med 
John Mogens Jam – se omtale næste side. 

 Torsdag den 3. december Julebanko. 
 Tirsdag den 22. december:  Juletræ. 

▄ 
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Åbyskov Forsamlingshus 
Lørdag den 28. november kl. 18 – 24.  

 
Kom til et brag af en julefrokost i Åbyskov Forsamlingshus. 

En aften med mere tradition end fornyelse. 
 

Der serveres en stor og lækker julebuffet. 
 
Øl, snaps og spiritus kan købes til absolut rimelige priser. 
 

 

- Musik: John Mogensen Jam – et af landets absolut bedst kopibands.  
- De spiller fra kl.  20 – 24 

-  

 
 

For mad og musik – kun 295 kr. 
Kom og vær med til en fantastisk aften - der bliver rift om pladserne. 

 
Tilmelding kan allerede nu på:  https://aabyskov.nemtilmeld.dk 
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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SSKKÅÅRRUUPP  GGYYMMNNAASSTTIIKK  EERR  KKLLAARR  MMEEDD  EENN  NNYY  SSÆÆSSOONN,,  FFOORR    

NNYYEE  OOGG  GGAAMMLLEE  GGYYMMNNAASSTTEERR……    

BBaabbyyggyymmnnaassttiikk  ––  lløørrddaagg,,  aaffvveenntteerr  ttiiddssppuunnkktt  oogg  ppllaacceerriinngg - Skårup 
gymnastikforening tilbyder babygymnastik for babyer fra 3-12 mdr. Kom og leg med dit barn. Du 
vil få inspiration til hvordan du kan stimulere dit barns sanser og motorik. Vi synger og laver 
bevægelser til musik i både højt og roligt tempo. Øvelserne vil være tilpasset dit barns alder.  

FFaammiilliieehhoollddeett  11––44  åårr,,  ooppddeelleess  eefftteerr  aallddeerr..  OOnnssddaagg  kkll..  1166..3300  ––1177..3300  --  SSkkåårruupp  SSkkoollee 
Familieholdet er et hold hvor børn og voksne laver gymnastik sammen, vi synger, leger og sidst 
men ikke mindst leger på redskaber. Vi triller, ruller, hopper, løber og danser rundt på en sjov 
redskabsbane til god musik. Vi synger, kaster med bolde, kører "biler", leger fangeleg o.a. Det er 
sjovt for både børn og voksne. Målet med vores undervisning er at børnene lærer at bevæge sig til 
musik, at de får kendskab til kroppen og dens kunnen, at de føler glæde ved bevægelse og at de 
udfordres motorisk.  

KKrruuddttuugglleerr  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  55  åårr  ––  11..  kkll..  ––  MMaannddaagg  kkll..  1166..3300--1177..3300  --  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  
FFrriisskkoollee - Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik, 
have masser af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at lave gymnastik, 
derfor får børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer ind, det være sig både rytme og 
spring.  

GGyymm--mmiixx  ––  ddrreennggee  oogg  ppiiggeerr  ––  11..  kkll..  ttiill  55  kkll..  ––  MMaannddaagg  1177..4455  --  1199..0000  --  ØØsstteerr  ÅÅbbyy    --  Er for 
glade piger og drenge, der vil have det sjovt med leg, spring og masser af fart. Holdet er fra 1.kl. til 
5. kl. Alle mixes på kryds og tværs, så børnene bliver udfordret med motorik og spring uden 
konkurrence – men med masser af sjov.  

HHeerrrreehhoolldd  ––  OOnnssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300  ––  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  FFrriisskkoollee  --  Holdet for ALLE mænd som kan 
lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, styrke og smidighed.  Mænd som trænger til 
at få rørt kroppen ud i alle kroge og samtidig kan lide et godt grin og masser af god stemning.  

KKvviinnddeehhoolldd  ––  TToorrssddaagg  1199..3300  ––  2200..3300  ––  ØØsstteerr  ÅÅbbyy  FFrriisskkoollee  --  Kroppen skal bevæges fra 
yderste tåspids til det yderste af fingerspidserne. Den måske lidt stive rygsøjle skal i bevægelse, 
bøjes fremover og lidt til siden. Vi skal grine og ha´ det sjovt, mens kroppen styrkes både fysisk og 
mentalt. På dette hold må man være helt ny gymnast eller have prøvet det før, det vigtigste er 
lysten til bevægelse og fællesskab. Kom og prøv det af et par gange, inden du beslutter om det er 
noget for dig og din krop.  

DDaannss  ––  OOnnssddaagg  ––  00..kkll..  ––  33..kkll..  aaffvveenntteerr  ttiiddssppuunnkktt  oogg  ppllaacceerriinngg  --  holdet for alle danseglade 
som elsker at bevæge sig til musik, som giver den gas til MGP. Vi skal lære nye bevægelser og 
sammensætninger som bliver til seje danse.         

 FFiinndd  mmeerree  iinnffoo  ppåå  wwwwww..sskkaaaarruupp--iiff..ddkk  eelllleerr  ppåå  FFaacceebbooookk::  GGyymmnnaassttiikk  ii  SSkkåårruupp 
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Stjernehimlen lige nu – Alle planeter på én nat og en komet!
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24.

Alle planeter på én nat

I løbet af august måned er der en chance for at se 
alle 7 planeter på en og samme nat. Alle planeter 
med undtagelse af Uranus og Neptun kan ses 
med de bare øjne, hvis man står et rimeligt mørkt 
sted, som vi i vores område jo har gode 
muligheder for. Uranus og Neptun er så langt væk 
at det kræver en god håndkikkert eller et 
teleskop for at ”fange” dem. 

Særligt i den første halvdel af august måned er 
det muligt at finde Merkur og Venus tidligt om 
morgenen inden solen er stået op. 
Se fig. 1 der viser hvor de står på himlen den 8. 
august om morgenen. I løbet af nogle få dage 
efter den 8. august vil Merkur forsvinde i lyset fra 
soleopgangen.

Fig. 1   8.august kl. 0500. Venus 22, Merkur ca 2 grader over 
horisonten

De øvrige planeter – hvoraf Saturn og Jupiter er 
særligt tydelige – dominerer nattehimlen de 
næste måneder. Se fig. 2, der viser den indbyrdes 
placering af de fire planeter, som det vil se ud de 
næste mange uger.

Fig. 2    De 5 planeter ses lavt 10-15 grader) over horisonten

Kometen 2020 F3 NEOWISE 

Forhåbentlig nåede du at se kometen NEOWISE i 
juli måned, hvor den var tydelig at se med det 
blotte øje lige under Karlsvognen. Kometen blev 
først opdaget i marts måned i år af det 
amerikanske rumteleskop som hedder NEOWISE. 
Fig. 3 viser kometens parabelformede bane 
omkring solen. Kometen, der er ca 5 km i 
diameter og består af is og bjergarter,  var 
tættest til jorden den 23. juli i en afstand af ca. 
100 millioner kilometer. Lige nu er den på vej ud i 
verdensrummet med en fart på omkring 60 
km/sek. Den fjerner sig derfor hurtigt fra jorden 
og kan derfor ikke mere observeres med 
almindelige kikkerter. Dens hastighed aftager i 
øvrigt hurtigt i takt med at den fjerner sig fra 
solen. Hvis man vil fange den skal man have 
adgang til et godt teleskop og præcise data for 
dens placering
Hvis du ikke nåede at se den i denne omgang, skal 
du vente i 6766 år før den vender tilbage!

Fig. 3 Komet NEOWISE bane om solen 
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Søs Fenger kommer til Skårup Kulturcenter d. 11/9 
Nu kommer Søs Fenger og spiller en intimkoncert over – ”DE STØRSTE HITS” - live 2020! 
Denne koncert har vi ventet på siden marts, hvor alt blev aflyst! 
 
Skribent Torben Hansen 

 

Corona venlig koncert: 
 

• Koncerten er flyttet ind i hallen, og 
for at undgå trængsel i forhallen vil 
indgangen til hallen vil være i 
modsat ende end normalt. 
 

• Man vil blive placeret med afstand 
sammen med den, som man har 
købt billetterne. Så hjælp os ved at 
komme sammen med den, der har 
købt billetterne! 
  

• Maden er aflyst, og alle, der har 
betalt for mad, vil automatisk få 
deres penge tilbage fra billet.dk 
 

• Der vil være opsat sprit flere steder, 
og flere toiletter end normalt vil 
være åbne. 
 

• Alle bedes selv hjælpe med at 
holde den nødvendige afstand. 
 

• Billetter på Billet.dk  
            Få billetter tilbage! 

Søs Fenger er en af vore bedste vokalister i landet, kendt og elsket af de fleste danskere 
gennem flere generationer. Det bliver en aften i tæt samspil med sangerinden, musikken og 
publikum, hvor Søs Fenger er i topform.  
 
Program for Koncerten: 

• Dørene åbner kl. 18.30: Alle kommer i god tid mellem kl. 18.30 og 19.00, hvor I vil blive 
anvist jeres pladser. 

• Opvarmning--- NYT!: kl. 19.00 vil de 2 lokale piger Astrid Schick og Helena Kastbjerg 
fra Svendborg varmer op. 

• Søs Fenger går på scenen kl. 20.00. 
 
Vi støtter musikken i Skårup: 
• Skårup Autohandel, Nyborgvej 489, 5881 Skårup 
• Spånlundgård, Nyborgvej 350, 5881 Skårup 
• Auto-Centrum Skårup, Østergade 60-62, 5881 Skårup 
• Have & Parkcenter Svendborg ApS, Tvedvej 170, 5700 Svendborg 
• SkårupGrafisk, Stationsvej 8 th, 5881 Skårup 
• Skårup Auto Service Vildmarken 1, 5881 Skårup 
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Tekst: Vibe / Fotos: kunstnernes egne og Vibe 

 

I juli og august har vi ikke haft nogen udstiller til galleriet i 
SKI. For at undgå helt tomme vægge, har Ulla Dencher stillet 
sine malerier til rådighed.  
Ullas store, abstrakte malerier passer så fint ind på væggene i 
SKI.  Så besøgende til det nyligt åbnede kultur– og idrætscen-
ter har endnu en gang kunnet nyde Ullas smukke, farvestrå-
lende malerier i foyeren og på trappen.  
Vi lader malerierne blive hængende, indtil kunstgruppens eg-
ne medlemmer udstiller til september.
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David Moodie 

Olaf Søndberg Ole Victor Vibe Eriksen 

Ulla Dencher Jytte Philipsen Mariann Henriksen 

Henning Philbert Getter 
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Den fortsatte fortælling om:  

Skårup Seminarium, der bliver til seniorboliger 
- nu har kommunen inviteret til offentlig høring 

Af Vibe Eriksen, nabo til seminariet 

Som vi fortalte i sidste nummer af Folk & Fæ, er Skårup Seminarium blevet solgt til en privat bygherre, som øn-
sker at etablere seniorboliger på grunden. Det er rigtigt dejligt, at der nu endelig kommer liv i det gamle histori-
ske miljø. De nuværende kommunale bestemmelser fastlægger brugen af området  til offentlige formål 
(undervisning). Derfor kræver projektet en række ændringer af den nuværende kommuneplan og lokalplan. Disse 
ændringer forgår i 3 etaper i løbet af 2020. Da jeg synes, det berører os alle i Skårup -selvfølgelig specielt for os 
tætte naboer -, vil jeg her forsøge at lave en overskuelig gennemgang af de ændringer, som jeg kan læse mig til i 
de til tider noget rodede kommunale dokumenter.  

I foråret blev de omkringliggende naboer til seminariegrunden inviteret til for-høring om ændringen af den gæl-
dende kommuneplan og informeret om retningslinjerne for udfærdigelsen af den nye lokalplan for området.  
Kommunen modtog derefter vores synspunkter og 
har nu sendt det endelig forslag til ændring af kom-
muneplanen til offentlig høring blandt alle byens 
borgere. Ændringen bliver udfærdiget som et tillæg 
og fastlægger de overordnede retningslinjer for 
anvendelsen af området til boligformål.  
Til efteråret vil man så sende den ny lokalplan til 
offentlig høring. Denne fastlægger flere konkrete 
bestemmelser vedr. det kommende byggeri.  

 
 
Dette område er omfattet af den pågældende kommuneplan. 
(Trekanten ved petanque-banen samt Skårup Kirkebakke for- 
bliver uændret) 
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Her er en oversigt over de vigtigste ændringer, som ligger i forslaget: 

Derudover præciseres en række principper, der skal sikre, at udviklingen af området sker under hensyn til den 
bevaringsværdige bebyggelse (hovedbygning og rektorbolig), parken og omgivelserne. 

• Parken skal friholdes for bebyggelse. 
• De to bevaringsværdige bygninger skal være dominerende. 
• Nybyggeriet skal åbne sig mod parken og tage hensyn til miljøet mod hhv. Øster- og Vestergade. 
• Materialevalget skal harmonere med de oprindelige bygninger. 
• Der skal være adgang til parken gennem den nye bebyggelse. 
 
Hvis du har kritik og kommentarer er det vigtigt at informere kommunen, så de kan få det med i deres 
overvejelser.  
Høringsfristen udløber d. 1. september 2020. Kritik og kommentarer sendes til plan@svendborg.dk   
Høringsmaterialet kan findes på: 
https://www.svendborg.dk/nyheder/boligomraade-ved-det-tidligere-skaarup-seminarium  

 
Generel anvendelse: 
Bebyggelsespct: 
Max antal etager: 
Max bygningshøjde: 
 

Nuværende kommuneplan: 
Offentlige formål (undervisning) 
40 % 
2 etager 
11 m 
 

Forslag til ændringer: 
Boligformål (offentlige formål ophører) 
30 % 
3 etager 
12 m 

Som meget tæt nabo til seminariet og parken har alle disse ændringer en stor betydning for mig.  
Derfor vil jeg afslutningsvis komme med min egen vurdering og subjektive holdning, som jeg ligeledes vil lade gå 
videre til kommunen. 

Først og fremmest: Det har været meget forstemmende at se de smukke bygninger og den unikke parks forfald 
igennem de sidste ca. 10 år. Så det er rigtigt glædeligt, at der nu kommer liv i og styr på området. Jeg synes også, 
at kommunen gør et stykke arbejde for at bevare ånden og miljøet i området.  
En bygherres interesser vil imidlertid altid også være at kunne forrente sine investeringer og kunne udnytte områ-
det optimalt. Jeg håber, at det vil forvaltes nænsomt, så det nye byggeri bliver harmonisk og ikke bliver for højt 
(12 m ER højt) ud mod de fine gamle huse på de omkringliggende veje eller ind mod parken. 

Dét, som springer mig i øjnene er, hvorvidt parken vil forblive offentlig tilgængelig. 
Jeg synes ikke, at det fremgår tydeligt nogle steder i dokumenterne  
- tværtimod! Der står til gengæld, at der skal være adgang til parken gennem  
den nye bebyggelse samt at det offentlige formål for  
hele området (dvs også parken) ophører.  
Vil de nuværende stier og adgange  så 
bibeholdes?  
Jeg tænker, at det nok ikke er i bygher- 
rens interesse at lade den være offentlig  
tilgængelig, så parken bruges til hunde- 
luftning, gåture, ophold-og legeplads  
for alle byen borgere. 
 
Jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt, at  
få det præciseret i planen, så der  
ikke er nogen tvivl! 
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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

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance
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Find os på Facebook

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
fredag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING
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Veloplagte	  Moonjam	  trak	  fulde	  ’huse’	  trods	  regn	  og	  kulde
	  
Af	  Jonna	  Maints	  Sørensen	  og	  
Margrethe	  Schmidt	  
Foto:	  Peter	  Andreasen	  Fotografi	  
	  
	  
Selv	  ikke	  silende	  regn	  og	  
temperaturer	  under	  15	  grader,	  
kunne	  holde	  150	  vejstrupborgere	  og	  
andet	  godtfolk	  væk	  fra	  koncerten	  
med	  Moonjamkvartetten	  ved	  
Vejstrup	  Forsamlingshus	  19.	  juni	  	  kl.	  
19.30.	  
	  

	  
Det	  var	  den	  første	  udendørskoncert,	  
som	  var	  planlagt	  for	  i	  år.	  
Henrik	  Kramer,	  formand	  for	  
Vejstrup	  Forsamlingshus,	  bød	  kort	  
velkommen	  og	  	  ridsede	  rammerne	  
for	  corona-‐koncerten	  op,	  og	  så	  
spillede	  Moonjam	  op	  på	  scenen,	  som	  
var	  et	  lastvognslad	  stillet	  til	  
rådighed	  af	  vognmand	  Skræp.	  
Kort	  og	  godt:	  Det	  regnede	  stort	  set	  
fra	  start	  til	  slut,	  selv	  om	  der	  ind	  i	  
mellem	  var	  korte	  perioder	  med	  
tørvejr.	  Men	  det	  kunne	  ikke	  
ødelægge	  denne	  veloplagte	  koncert	  
med	  Moonjam,	  som	  sprudlede	  af	  
energi.	  Også	  for	  dem	  var	  det	  den	  
første	  koncert	  længe,	  så	  de	  gav	  
absolut	  alt	  i	  en	  perlerække	  af	  
velkendte	  numre:	  Bag	  de	  blå	  	  bjerge.	  
Belissa	  Annabella.	  Midsommernat,	  
Shaida.	  	  
Bob	  Ricketts	  på	  sax	  var	  som	  altid	  
eminent.	  Rasmus	  Kærså	  på	  bas	  og	  
kor	  –	  og	  skiftende	  hatte	  –	  og	  	  
	  

	  
	  
	  
brormand	  Morten	  Kærså,	  keyboard	  
og	  kor,	  gav	  den	  også	  gas,	  ligesom	  
Majbritt	  Olesens	  sang	  kunne	  hente	  
stjerner	  ned	  fra	  himlen,	  hvis	  man	  
altså	  ellers	  havde	  kunnet	  se	  dem!	  
	  

	  
Det	  var	  ørehængere	  og	  dansemusik	  
af	  højeste	  kaliber,	  men	  da	  det	  var	  en	  
stolekoncert,	  måtte	  man	  begrænse	  
dansen	  mellem	  stol	  og	  toilet,	  eller	  
stol	  og	  bar.	  
En	  håndfuld	  seje	  frivillige	  havde	  	  
været	  i	  gang	  i	  timevis	  inden	  
koncerten	  med	  at	  stille	  op,	  så	  de	  150	  
gæster	  kunne	  sidde	  efter	  gældende	  
corona-‐foreskrifter.	  	  
	  

	  
	  
	  
Sponsorerne	  	  Vejstrup	  VVS	  og	  Albani	  
var	  med	  til,	  at	  koncerten	  
overhovedet	  kunne	  blive	  til	  noget,	  så	  
stor	  tak	  til	  dem.	  Bio	  Cirkle	  skal	  også	  
nævnes,	  de	  leverede	  håndspritten.	  
Vejstrup	  VVS	  leverede	  hegnet.	  
Også	  tak	  til	  AgroStore	  og	  Vejstrup	  
Auto,	  som	  stillede	  p-‐pladser	  til	  

Veloplagte Moonjam trak fulde ’huse’ trods regn og kulde
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rådighed,	  da	  selve	  p-‐pladsen	  ved	  
forsamlingshuset	  var	  taget	  i	  brug	  af	  
orkester	  og	  publikum.	  
	  
Ikke	  kun	  Moonjam	  var	  glade	  og	  
veloplagte,	  det	  var	  publikum	  også.	  	  
Der	  var	  en	  rigtig	  god	  stemning.	  Man	  
kunne	  mærke,	  at	  koncerten,	  trods	  
paraplyer	  og	  temperaturer	  på	  max.	  
15	  grader,	  var	  startskuddet	  på	  
sommeren,	  og	  at	  folk	  var	  strømmet	  
ud	  af	  hulerne	  igen	  efter	  oplevelser,	  
efter	  den	  lange	  corona-‐
indespærring!	  
	  

	  
	  
Næste	  koncert	  bliver	  med:	  Gasbox	  
den	  11.	  September.	  Billetsalget	  er	  i	  
gang.	  Man	  kan	  finde	  flere	  
informationer	  på	  hjemmesiden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

rådighed,	  da	  selve	  p-‐pladsen	  ved	  
forsamlingshuset	  var	  taget	  i	  brug	  af	  
orkester	  og	  publikum.	  
	  
Ikke	  kun	  Moonjam	  var	  glade	  og	  
veloplagte,	  det	  var	  publikum	  også.	  	  
Der	  var	  en	  rigtig	  god	  stemning.	  Man	  
kunne	  mærke,	  at	  koncerten,	  trods	  
paraplyer	  og	  temperaturer	  på	  max.	  
15	  grader,	  var	  startskuddet	  på	  
sommeren,	  og	  at	  folk	  var	  strømmet	  
ud	  af	  hulerne	  igen	  efter	  oplevelser,	  
efter	  den	  lange	  corona-‐
indespærring!	  
	  

	  
	  
Næste	  koncert	  bliver	  med:	  Gasbox	  
den	  11.	  September.	  Billetsalget	  er	  i	  
gang.	  Man	  kan	  finde	  flere	  
informationer	  på	  hjemmesiden.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

         Bjergagers mest sikre gåsegård; ”Goose Bay Airbase”  

Goose Bay Airbase - sikret WW2 flybase i Canada eller sikkert hjemsted for "Canada"-gæs på Bjergagervej 
nr. 1  i Skårup?   Det bliver svært at finde ud af, om det er ren nostalgi eller et par naboer der går all in.     
Helt sikkert er det, at Søren har lavet den fineste gåsegård øst for Rocky Mountains. Fjenden (læs ræven) 
tør nok ikke angribe.........                                                                                               (Tekst og fotos Jan Viuf Hansen) 

 



55

Som en julegave om sommeren 
(Tekst: Elisabeth Antonsen – billeder: Graabrødre Arkitekter, Elisabeth Antonsen og Lokalhistorisk Arkiv) 

 

I starten af juni fik Vejstrup Forsamlingshus 

en dejlig gave. Forsamlingshuset havde søgt 

om tilskud på 1,8 mio. kr. fra Svendborg 

Kommune. Så meget kunne der ikke tildeles 

ombygningsprojektet ud af de 2 mio. kr., 

som Lokalrådet havde til rådighed; men 

byggegruppen kunne alligevel næsten ikke 

få armene ned, da beskeden kom, at der 

var bevilget 500.000 kr. til ombygningen af 

forsamlingshuset.  

En halv million kr. er et godt skridt på vejen 

mod de næsten otte, der skal samles ind i 

alt, og værdien af den kommunale 

opbakning er væsentlig større end beløbet. I 

mange fondsansøgninger skal der svares på, 

om der er modtaget penge flere steder fra, 

og hvis det er tilfældet, så er andre fonde 

ofte mere villige til at støtte.  

En donation fra Svendborg Kommune er 

derfor både en stor anerkendelse fra 

Svendborg Kommune og et godt skub til at 

få gang i den dominoeffekt, der giver 

foreningen mulighed for at få finansieringen 

til at vokse og gro, så det er et meget 

vigtigt tilsagn, der er kommet i hus. 

 

Visionerne 

Visionerne for ombygningen af Vejstrup 

Forsamlingshus er mange og store og 

gælder ikke kun huset, men også 

lokalområdet. Visionen er, at Vejstrup ikke 

længere skal være et sted, man kører 

igennem på vejen mellem Svendborg og 

Nyborg, men et sted, hvor man har lyst til 

at bosætte sig, fordi man har hørt om 

sammenhold og fællesskab. Det skal kort og 

godt være et attraktivt sted at bo ”fra vugge 

til grav”, og renoveringen af 

forsamlingshuset udgør hovedhjørnestenen i 

at gøre visionerne til virkelighed.  

Som mange andre landsbyer har Vejstrup 

over en årrække mistet alle andre naturlige 

mødesteder – skolen, togstationen, Brugsen 

og senest børnehaven. Derfor har 

Forsamlingshuset en central rolle som det 

sted, hvor alle, der har lyst til at samles, 

skal kunne have mulighed for at samles. 

 
Vejstrup Forsamlingshus centralt i Vejstrup 

 

Værdier som lighed, demokrati, hygge, 

rummelighed, mangfoldighed og fred i 

lokalsamfundet indgår i visionsoplægget, 

som blev vedtaget af forsamlingshusets 

generalforsamling i 2019, og det er håbet 

og ambitionen, at også borgere i den øvrige 

del af Landsbyklyngen og Svendborg 

Kommune vil få øje på det nye mødesteds 

flotte faciliteter og mange aktiviteter. 
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Når den gennemgribende ombygning er 

afsluttet, skal den gerne have forvandlet det 

gamle, slidte forsamlingshus til et levende 

mødested, der ud over at give et løft til 

såvel byen og landsbyklyngen som 

kommunen også tilbyder muligheder til de 

turister, der kommer forbi på Landevejen og 

Øhavsstien. 

 

Med respekt for historien  

I den nye planløsning og husets udvendige 

udtryk har Graabrødre Arkitekter forsøgt at 

skabe et hus, der lever op til nutidens krav 

samtidig med, at huset renoveres med 

respekt for kulturhistorien. Faciliteter som 

køkken, toiletrum og aktivitetsrum flyttes 

rundt, tilbygges og nyindrettes efter 

moderne standarder, mens man i det 

udvendige, moderne udtryk vil kunne 

genfinde det gamle hus i ombygningen. 

Den store sal – husets hjerte – er central for 

arrangementer som f.eks. private fester, 

koncerter, foredrag, større møder og 

loppemarkeder. Det er vigtigt, at alle - også 

mennesker med høreproblemer - kan få en 

god oplevelse i forsamlingshuset. Det er 

ikke tilfældet nu, og lyd og akustik står 

derfor højest på prioriteringslisten.  

 
Nutid 

Salen er oprindelig opført med en 

loftshvælving og smukt udskåret 

udsmykning. Det er planen at bringe 

loftshvælvingen tilbage i et nyere udtryk - 

med bevaring af gamle detaljer, samtidig 

med at der i materialevalget ikke gås på 

kompromis med akustikken.  

 
Fremtid 

 

Der var en gang et ishus 

På gamle billeder kan man se, at der har 

været et ishus ved Vejstrup Forsamlingshus. 

Et ishus var også et mødested, og der har 

derfor været et ønske om ikke at genoplive 

ishuset, men i stedet for, at 

forsamlingshuset – i tidens ånd - skal 

indeholde en café. Her kan forbipasserende 

på Landevejen gøre et stop, ligesom de i sin 

tid gjorde stop ved ishuset. De kan nyde en 

kop kaffe og få sig en sludder på den 

udendørs, overdækkede terrasse, mens de 

nyder udsigten over gadekæret.  
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Vejstrup Forsamlingshus med ishus 1959 

 

Hvis der er børn blandt de besøgende, kan 

de måske få en is og lege lidt på 

legepladsen, der tænkes indrettet på den 

oprindelig tilbygnings flade tag, og hvis 

gæsterne har lyst til at gå et par etager op, 

kan de nyde en storslået udsigt mod vandet 

og Langeland. Det er nemlig planen, at der 

skal indrettes en udsigtsrepos i 2. sals 

højde.  

Caféen vil skulle drives af frivillige, og 

udgangspunktet er, at salget i stor 

udstrækning skal basere sig på lokale 

råvarer. 

 

Backstage 

Vejstrup Forsamlingshus har de sidste par 

år samlet mange mennesker til koncerter 

med kendte navne. De optrædende har 

stillet sig tilfreds med meget ydmyge 

faciliteter og blandt andet delt toilet med 

tilskuerne. Det har været et ønske at 

forbedre disse forhold, og med det formål 

indrettes der et aktivitetsrum, som kan 

dobbeltudnyttes til backstageområde. I 

tilknytning til rummet vil der være bad og 

toilet med direkte adgang.  

Badet og toilettet tænkes ligeledes indrettet 

med mulighed for dobbeltudnyttelse, idet 

det er ønsket også at etablere en indgang 

udefra, så turister mod betaling kan skaffe 

sig adgang til rummet.  

Drømmen er desuden at etablere et 

udekøkken, hvor cykel- og vandreturister 

kan tilberede et lettere måltid. 

 

Grøn, grønnere – genbrug 

Grøn omstilling og bæredygtighed har været 

et tilbagevendende tema, der har optaget 

Vejstrups beboere på de borgermøder, som 

har været afholdt i forbindelse med 

udvikling af byggeplanerne.  

Brug af lokale råvarer i caféen har allerede 

været nævnt, og det er ønsket, at ”den 

grønne linje” i videst mulig udstrækning 

kommer til også at afspejle sig i husets 

øvrige aktiviteter.  

Nogle beboere er f.eks. optaget af at 

indrette caféen med hyggelige 

genbrugsmøbler, og det er visionen, at den 

nye tilbygning skal udføres i genbrugstegl, 

ligesom andre materialer tænkes 

genanvendt i det omfang, det lader sig gøre. 

Foreningen har blandt andet henvendt sig til 

Svendborg Kommune for et eventuelt 

samarbejde om kommunale 

nedrivningsejendomme. 

 

Aktive beboere 

I forbindelse med genopretningen af 

Vejstrup Forsamlingshus blev der oprettet 

en række grupper, som hver yder deres 

bidrag til de aktiviteter, der foregår i huset. 
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Mottoet er ”lidt har også ret” og at brygge 

kaffe til et arrangement eller to er lige så 

værdifuldt som at gøre et stykke arbejde 

over tid. Mange bække små gør som 

bekendt en stor å – og cirka 40 frivillige 

hjælper forsamlingshuset på vej med større 

og mindre indsatser. Det er flot ud af en 

lokalbefolkning på 450 borgere! 

Denne indfaldsvinkel vil også blive 

gældende i forbindelse med byggeriet. 

Nogle vil forhåbentlig have mulighed for at 

medvirke til nedrivning, rensning af 

mursten, lægning af tomrør, malerarbejde 

og lignende, mens andre kan varme pølser 

til rejsegildet. Alle indsatser vil være 

værdsatte og bidrage til et fælles ejerskab 

af landsbyens nye hus. 

I ejerskabets ånd vil der i løbet af efteråret 

blive solgt folkeaktier og erhvervsaktier, så 

det også på den mere hardcore økonomiske 

side vil være muligt at bidrage til 

genrejsningen af Vejstrup Forsamlingshus. 

Salget skulle have fundet sted i foråret 

2020, men måtte udsættes på grund af 

Corona. Denne gang regner bestyrelsen 

imidlertid med, at det vil kunne lykkes at 

sætte gang i salget.  

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet og så 

naturligvis til, at byggeriet går rigtigt i gang. 

Foreløbig fortsættes der på fuld kraft med at 

skrive ansøgninger! 

 

 

 

 

 Kære Folk & Fæ læser!
Heldigvis går vi mod bedre tider !!!!

Corona-krisen har ramt mange rigtigt hårdt, og 

desværre er det ikke slut endnu.

Derfor kan jeg (desværre) skrive det samme, som i 

det sidste blad:

Corona-krisen har også ramt Folk & Fæ på den 

måde, at vi ikke har kunnet deltage/bringe mange af

de planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst eller 

udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den anden side af 

denne forfærdelige krise, der jo har ramt det meste 

af jordkloden.

Straks - når dette sker, er vi klar igen!!!

Kontakt redaktøren – eller en fra bladgruppen, hvis 

du har en spændende historie, du gerne vil dele med

vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til, at vi i 

dette nummer bringer en af de ”gode” historier fra 

arkivet. 

Deadline for næste blad: Mandag d. 3. august kl. 17.00

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Efterårets aktiviteter i 
Vejstrup Forsamlingshus 

Listen indeholder de aktiviteter, der er kendt i skrivende stund. 

  

September  

Fredag den 11.  Koncert med Gasbox kl. 19.30 

Onsdag den 23. Gåtur i Vejstrup med borgmester Bo Hansen kl. 16.00 – 18.00 

 

Oktober  

Tirsdag den 6.  Rejsen ud i rummet. Livestreamet foredrag kl. 18.45. 

Torsdag den 8. Vejstrup synger sammen kl. 19.30 

 Esben Jensen og André Isager fortæller, spiller og synger for. 

Tirsdag den 27. Borger- og byrådsmøde. Borgermøde kl. 16.00, byrådsmøde kl. 
17.00. 

 

November 

Søndag den 1.  Eventyreftermiddag for børn 5 år+ og forældre kl. 15.00. 

  Josefine Ottesen fortæller eventyret om Fjeren og Rosen 

Tirsdag den 3.  Dybhavet – nyt fra en ukendt verden. Livestreamet foredrag  

kl. 18.45. 

Tirsdag den 10.  Smagen af øl. Livestreamet foredrag kl. 18.45. 

Tirsdag den 17. Tilblivelsen af det moderne menneske. Livestreamet foredrag  

kl. 18.45 

Torsdag den 19. Vejstrup synger sammen kl. 19.30.  Vejstrups Linje 4 synger for og 
underholder. 

Tirsdag den 24. Grøndlands indlandsis. Livestreamet foredrag kl. 18.45. 

Søndag den 29. Adventsarrangement. 

 

Følg med på www.vejstrupfosamlingshus.dk eller Facebook ”Det sker i Vejstrup” for at se, hvad 
der mere måtte blive planlagt, og hvordan du melder dig til arrangementerne. 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

Telefon vedr. daglig drift - 24 83 19 97
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 KKrriissttiiaann  KKøøllllnn    
TTllff..  4400771111334444  

AAggrrooNNaattuurr  
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, HVOR ALLE BØRN 
ER GLADE FOR AT GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

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

post@vejstrupblikvvs.dk

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk
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Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Fyns
Havedam ApS

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

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



61

										 	
	

	
Svendborg	Senior	Idræt	(SVSI)	er	en	forening	for	alle	60+.	
Foreningen	har	blandt	andet	som	formål	at	få	flest	muligt	til	at	dyrke	motion	på	et	
niveau,	der	er	passende	for	den	enkelte,	samtidig	med	at	det	sociale	samvær	vægtes	
højt.	
SVSI	og	Svendborg	Kommune	arbejder	tæt	sammen	om	idrætten	og	bakker	ivrigt	op	
om	den	landsdækkende	vision:	Bevæg	dig	for	livet.	
	
Svendborg	Senior	Idræt	har	ca.	1000	medlemmer	og		tilbyder	mange	forskelige	aktiviteter	heraf	en	
del	i	Skårup	,	primært	i	Skårup	Hallen,	dog	bliver	yoga	fra	august	2020	flyttet	til	Vejstrup	
Valgmenigheds	lokaler,	Brudagervej	3,	Vejstrup.	
	
I	Skårup	tilbydes	følgende	aktiviteter:	
	

	
	
	
	

Basis		Motion	er	frisk	motion,	
hvor	der	arbejdes	med	grundlæggende	
træning	i	form	af	styrke,	kondition	og	
balance	ved	hjælp	af	forskellige	
redskaber.		
Efter	træningen	er	der	en	tredje	halvleg	
med	mulighed	for	hygge,	sang	og	snak.	
Basis	motion	foregår	hver	torsdag	kl.	
9.45	-	11.15,		
første	gang	torsdag	den	10/9	–	2020	
	

Let	Motion	er	træning	på	eller	ved	
en	stol,	en	time	hvorefter	der	er	
samvær	i	cafeen.	
Træningen	foregår		hver	torsdag	kl.	
11.30	–	13.00,		
første	gang	torsdag	den	20/8	-	2020	

		
I	samarbejde	med	Skårup	Idrætsforening	tilbyder	vi	bordtennis	og	volleyball	for	
både	kvinder	og	mænd.	Træningen	er	tilpasset	seniorer,	og	der	skal	være	plads	til	
sjov.	

Hvad	laver	Svendborg	
Senior	Idræt	i	Skårup?		
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Bordtennis	er	et	hurtigt	spil,	der	
tilpasses	i	intensitet	og	tempo,	så	alle	
kan	være	med.	
Det	foregår	hver	onsdag	kl.	17.30-
19.00,		
første	gang	onsdag	den	2/9	-	2020

	

	
Volleyball	er	tilrettelagt,	så	alle,	
der	kan	gribe	og	kaste	en	bold,	kan	
være	med	
Det	foregår	hver	tirsdag	kl.	15.00	–	
16.30,		
første	gang	tirsdag	den	1/9	–	2020	

	
Yoga		arbejder	med	længere	tids	
stræk	samt	aktivt	og	bevidst	
muskelarbejde.	Træningen	foregår	i	
samarbejde	med	yogainstruktør,	Karen	
Margrethe	Jensen.	
Yoga	finder	sted	i	Vejstrup	
Valgmenigheds	lokaler,	Brudagervej	3,	
hver	tirsdag	kl.	11.00-12.45,		
første	gang	tirsdag	den	11/8	–	2020	

SVSI	har	aktiviteter	fordelt	over	hele	Svendborg	Kommune,	og	alle	medlemmer	kan	tilmelde	sig	hvad	
og	hvor,	de	ønsker.	
Ud	over	de	forskellige	holdaktiviteter	tilbydes	der		i	sommerperioden	ugentligt	endags	vandreture,	og	
ofte	arrangeres	der	også	flerdagsudflugter	eller	foredrag.		
	
For	at	kunne	tilmelde	sig	en	aktivitet	i	Svendborg	Senior	Idræt,	skal	man	være	medlem	af	foreningen.	
Det	koster	150	kr.	for	kalenderåret	2020.			
	
Yderligere	information,	priser	og	tilmelding	kan	findes	på	foreningens	hjemmeside:	www.svsi.dk	eller	
du	kan	henvende	dig	til	foreningen	på	telefon	62	23	30	19,	på	mail:	svsi.tlf@mail.com	eller	på	kontoret	
Ryttervej	70	1.	sal,	Svendborg	Idrætscenter.		
	
Du	kan	desuden	følge	med	i,	hvordan	det	går	på	nogle	af	holdene	på	Facebooksiden	:	Svendborg	Senior	
Idræt	
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

 

Det nye program for 2. halvår 
2020, er netop  landet i Jeres 
postkasser og vi er igen klar til at 
byde Jer velkommen  til 
kommende arrangementer, efter 
COVID-19.  

Vi har opsat håndsprit.                     

                                                 

Onsdag, den 19. aug. kl. 18    
Den årlige Grill-aften med 
pølser, ben og steg med 
tilhørende salatbar, brød og 
kartofler. 

Meld dig/jer til og få en hyggelig 
aften og snak.   

Tilmelding senest 10.aug., Pris 
kr.100,- excl. vin, øl og vand. 

 
Onsdag, den 2. september kl.14   

MODEOPVISNING 
SENIORSHOPPEN- denne gang 
med efterårskollektion. Mød op 
og bliv inspireret i trend og 
farver. Vises af de lokale ”piger”  

Der serveres vin og chips. Pris 
kr.40,-   

 
 

Onsdag, den 16. sept. 

SENSOMMERUDFLUGT 

 til DITLEVSDAL BISON FARM (denne tur 
blev aflyst tidligere på året.) 

 Vi kører fra Pensionisthuset kl.9.15. Når vi 
er fremme ca. 10.30 starter vi med en guidet tur på ca. 1 time og ca. 
kl.12 spiser vi middag som består af Bison hakkebøf med kartofler, 
sauce og surt. Der vil være tid på egen hånd, men når vi har set det 
vi gerne vil på farmen, vil chaufføren køre os rundt på Nordfyn, hvor 
vi finder et sted, hvor vi drikker kaffen og vores medbragte kage. 
Forventes hjemkomst ca.kl. 18. 

Prisen for dette arrangement er kr. 300 excl. Drikkevarer. 

BINDENDE TILMELDING SENEST 1. SEPTEMBER. 

            

 
Onsdag, den 7.oktober kl. 19.00 FOREDRAG 

med Højskolelærer Lisbeth Svensmark. 

”BEDSTEMØDRE ER OGSÅ EN SLAGS MENNESKER”. 

          

Der serveres kaffe og kage PRIS kr. 50,-  

Tilmelding senest 1. okt. af hensyn til kaffen.  

 ____________________________________________________  
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50ÅRS 
JUBILÆUM 

ONSDAG, DEN 21. 
OKTOBER 2020 KL. 17.30. 

 50 ÅRS JUBILÆUM I SKÅRUP 
PENSIONISTFORENING. 

Det er på selve dagen, så dette 
skal fejres med en 3 retter`s 
festmenu, sang og musik med 
vores lokale musikere Mads 
Toghøj og Rasmus Grønborg der 
kommer og underholder med 
CROONER. (læs mere om 
Crooner lidt længere nede).  

Nummereret indgangsbillet 
med lodtrækning.BINDENDE 
TILMELDING SENEST 1. OKT. 
Efter først til mølle max 85 pers. 
JUBILÆUMSPRIS kr. 50,-  

Vi gør opmærksom på, at der 
kan være alt optaget, når Folk 
og Fæ  bliver omdelt. 

CROONER 

Med Mads Toghøj & 
Rasmus Grønborg 

Hvad er en crooner? Hvis man 
googler det spørgsmål for man 
følgende svar: ” Crooner er en 
betegnelse for en mandlig 
sanger som synger smægtende, 
blødt og svagt, en sangstil 
indenfor Jazz og 
populærmusikken, som slog 
igennem i 1920´erne, da den 
elektriske mikrofon blev taget i 
anvendelse. Tidligere måtte 
sangerne synge så højt og 

kraftigt som muligt for at kunne høres, dette både overfor et fysisk 
publikum og ved plade indspilninger”. Nu har du chancen for at 
komme til koncert med alle croonerne på en gang! Frank Sinatra, 
Dean Martin, Elvis Presley, Nat King Cole, Jim Reeves og vores egne, 
Gustav Winkler, Otto Brandenburg og Poul Reichhardt! Dette er et 
helt nyt musikalsk projekt, fordi de synes det er sjovt og ikke kan lade 
være!! Vi dykker ned i en tidslomme og tager jer med på musikalsk 
rejse fra et sted i starten af 1920 ´erne frem til midt i 1970 ´erne, 
Mads Toghøj´s fløjlsbløde, varme og kraftige stemme fører os 
igennem alle klassikerne under sublimt og smukt akkompagnement 
af pianist Rasmus Grønborg.  

                      

 
                         

Onsdag, den 11. november kl.18 SPIS SAMMEN! 

MENU: Gule ærter med tilbehør og kaffe. Pris. Kr.100,- excl. 
drikkelse . 

Bindende tilmelding senest 1.nov.   

_______________________________________________________             

Praktiske oplysninger. Skårup Pensionistforening 

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

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til 
mølleprincippet på tlf. 2425 2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: 
Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS. NYT: Der kan nu 
betales via mobilpay til 427895 eller til  konto i Sydbank reg. 7045 
konto 0001304284 



65

SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

DYREHANDEL
APS

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Nyt fra Brudager Folkedansere 
Tekst: Tove Stenderup                     Fotograf: Jørgen Clausen. 

Ved kulturnatten på Borgerforeningens plads i Svendborg dansede Brudager Folkedansere. 

 

Brudager Folkedansere er stadig en aktiv 
forening. I august måned dansede vi som 
noget nyt til kulturnatten i Svendborg. Denne 
dag og aften var der mange aktiviteter i byen. 

Den første lørdag i september til Øllets dag i 
Refsvindinge Bryggeri havde foreningen den 
fornøjelse at underholde med dans.  Pladsen 
var fyldt med glade mennesker.  

Den 18. sept. startede ny sæson, og som 
altid danses der i Brudager Forsamlingshus, 
hver onsdag. Der var stor opbakning til 
foreningen fra sæsonstart. 

I november var Brudager folkedansere vært 
ved legestue på Vejstrup Efterskole. 
Legestue vil sige, alle folkedanserforeninger 
bliver inviteret, men alle er velkomne. Der 
kom dansere fra Fyn, Jylland og Als. Godt 
100 danseglade mødte op. Til denne aften 
var der 2 ledere, som skiftes til at lede, og ca. 

10 spillemænd, som stod for musikken. Super 
god aften. 
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Den sidste danseaften før juleferien mødes 
danserne med madkurv til fællesspisning, 
herefter dans. Alle møder op til sådan en 
aften, også dem, som ikke danser så meget, 
men vil kun nyde det gode samvær og 
musikken. Der danses kun til julemelodier, 
det giver god træning både til øre og 
tankegang, er også grund til god latter, for 
folkedans er stadig Festlig, Folkelig og 
Fornøjelig. Så er der juleferie. 

AKTIVITETER I 2020. 

Brudager Folkedansere startede året 2020 
med dansen Les Lancier. Danserne mødte 
talrigt op efter en lang ferie. Nye dansere 
havde tilsluttet sig foreningen og 
fællesskabet. Alle vægter det sociale samvær 
højt og møder talrigt op til dans hver onsdag.  

Afslutningsfest i april var planlagt samt 
sommerens arrangementer til sidste detalje. 

Alle fulgte med i, hvad der skete ude i den 
store verden. Alle regnede med, at det kun 
var en sygdom, som forblev i udlandet. Tiden 
gik og Covid-19 rykkede nærmere Danmark, 
der kom lidt flere udbrud. 

12. marts stod Danmarks førende kvinde, 
Mette Frederiksen, frem og lukkede Danmark 
ned. Det gjorde hun for, at vi skulle passe på 
hinanden, og det gør vi. 

I Brudager Folkedansere betød det, at vi 
måtte aflyse de sidste danseaftener. Det 
samme blev afslutningsfesten i april, denne 
aften er, hvor vi takker ledere og spillemænd 
for en god sæson. Det var en underlig 
fornemmelse at slutte sæsonen af på denne 
måde. 

Et medlem af foreningen havde planlagt en 
sommertur til Sydslesvig den 16.-17. maj, alt 
var klar lige fra tilmelding, indkvartering og 
busbestilling. Men AK, også den blev aflyst, 
og turen er udsat til næste år, men turen går 
til samme sted.     

Sommeren nærmede sig, alt blev meget 
mere normalt, men vi passer stadig på. Bi-
eftermiddag den 20. juni hos Hanne og 
Flemming Bønløkke var planlagt før Covid-19 
og blev afholdt. Det var første gang, vi havde 
mulighed for at mødes, og det kunne 

mærkes. Der var stort fremmøde, og humøret 
var højt. Flemming fortalte med stor lyst om 
biernes færden og deres arbejdsområde. 
Nogen ønskede at se Bi-gården sammen 
med Flemming.  

 

De blev derfor iført bi-dragter, så de kunne 
komme tæt på bierne. Hanne arbejdede med 
bi-pladerne og viste, hvordan honning skulle 
slynges. Alle lyttede med stor interesse. 
Dagen sluttede med grillaften hos et medlem 
i telt i haven. Enkelte medlemmer var 
forhindret om eftermiddagen, de kom så 
senere, for de savnede fællesskabet. Denne 
aften var der ingen dans, kun hyggeaften, det 
var tydeligt, at medlemmerne savnede at 
komme ud og møde hinanden. 

Inden vi starter ny sæson den 23. sept. skal 
vi mødes til sommerdans i haven hos et 
medlem i Oure den 7. aug. Til 
sommerdansaftener har alle en madkurv 
med, som vi starter med at spise (også i 
haven) afhængig af vejret. Efter spisning 
bliver der spillet op til lidt dans. 

Den 23. september starter ny sæson, håber 
alle nuværende og nye dansere ønsker at 
deltage. Vi har 4 dygtige ledere igen i år samt 
dygtige spillemænd. Danselysten og det gode 
humør plejer ikke at være en mangelvare. 
Har du ikke prøvet at danse folkedans før, 
kan du trygt komme til Brudager 
Folkedansere og danse. Der er godt humør, 
og vi har det sjovt. I foreningen hjælper alle 
hinanden, nye som rutinerede. 

Prøv og kom og dans, de 2 første 
danseaftener er gratis for nye dansere. 

Er du ny og vil gerne prøve eller høre 
mere så kontakt Tove på tlf. 30247466. 

VI SES. 
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Brudager Folkedansere 
 

 
Brudager Forsamlingshus 

Brudager Bygade 11, 5882 Vejstrup 
 

Der er plads til alle uanset alder, ene eller som par, 
nybegyndere eller øvede 

vi har det bare sjovt 
 

Husk kaffekurv til pausen 2030 - 2100 

 
Vi har 

 
Det er altid festligt, så kom og vær med. 

 
 
 

 

Spørgsmål - kontakt Tove 30247466 
Hjemmeside: www: Brudagerfolkedansere.dk 
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En hyldest til Damgårdsklubben!
Tekst: Pia Christensen, ergoterapeut. Heidi Buch, aktivitetsmedarbejder

Billeder fra Google (Peter)

Damgårdsklubben er en forening, hvis formål er, at støtte op omkring aktiviteter for beboerne 
på plejecenteret, samt daggæster, der kommer i aktivitetscenteret på Damgården i Skårup. 

Personalet har igennem mange år oplevet Damgårdsklubben’s gode vilje 
og engagement, i de ældre borgers vé og vel. 

Damgårdsklubben har ydet økonomisk støtte til rigtig mange forskellige ting, lige fra trænings-
redskaber, som en romaskine og en gangbarre, til duocykler, terapistol, et drivhus og et klaver. 

Damgårdsklubben’s bus “Oskar” bruges til dagsture ud i det blå, udflugter, indkøbs- og ferieture 
med dagsgæster og beboere. Damgårdsklubben har givet beboerne på plejehjemmet mulighed 
for, at komme på ture ud i det blå, uden det koster dem noget. Det er små ture der nydes 
hele året rundt. Utallige gange har vi søgt Damgårdsklubben, og fået bevilliget penge, til 

betaling af leje til Vester Skerningebusser, til store dagsture til bl.a. Odense, Korsør og Helnæs. 

Damgårdsklubben har givet økonomisk støtte til “store navne”. Dario Campeotto har vi haft 
fornøjelsen af, at kunne tilbyde vores borgere, til en overkommelig pris og Damgårdsklubben 
har stillet med arbejdskraft til disse store arrangementer, hvor der var over 100 mennesker 
til koncert. Også til Svendborg kommunes årlige Ældre-OL har Damgårdsklubben stillet med 

frivillige hjælpere. 

Endvidere har vi ansatte, der kører i Oskarbussen, 
fået førstehjælpskursus betalt af Damgårdsklubben.   

Da Corona virussen kom og lukkede ned for vores samfund, og vi måtte lukke aktivitetscen-
tret, trådte Damgårdsklubben atter til og sponsorerede husleje, så vi kunne mødes med 

dagsgæsterne i pensionisthuset. Der blev givet musik på terrasserne til beboerne på 
Damgården og chokolade til personalet. 

Senest har Damgårdsklubben sponsoreret nye flotte blomster til krukkerne på terrasserne 
og skønne oliventræer. 

Damgårdsklubben gør virkelig en forskel, og løfter livskvaliteten for de ældre medborgere, 
der kommer i pleje- og aktivitetscenteret Damgården i Skårup. 

Tak til Damgårdsklubben - fordi de gør livet bedre og sjovere, både for de ældre og for os 
personale, der får flere muligheder for, at skabe en indholdsrig hverdag for vore ældre medborgere

De bedste tanker fra personalet på Damgården.
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Nyt fra Damgårdsklubben
Tekst: Hans Rasmussen

Spillegilde den 16 august er desværre AFLYST

Men – men – men

Vi håber at kunne afholde vores årlige loppemarked i Skåruphallen 

Søndag den 11. oktober fra kl. 10.00 – 13.00

Vi mangler loppeeffekter i år p.g.a. Corona situationen, 

så derfor vil vi prøve med et nyt tiltag.

Vil du være med til at få hallen til at summe af liv, så kan du leje et bord.

Du kan få et bord på 2½ meter for kun 150 kr. 

Du kan også leje et halvt bord til 75 kr. hvorfra du kan sælge nye og gamle ting.

Har du lyst til at være kræmmer for en dag, 

så kontakt Anne Marie tlf. 30127268 senest 1. oktober for at booke en stand.

Uden mad og drikke, dur helten ikke, 

så smørrebrød kan bestilles samtidig med bestilling af bord.

Kaffe og vafler, øl og vand kan købes i hallen.

Entre: 20 kr for voksne

Børn u. 12 år gratis

Har du brug for at køre med Oskar, så bestil senest en uge før ved

kørselsleder Finn tlf. 71211231

Vi kan stadig bruge flere loppeeffekter. 

For afhentning, ring til Hans tlf. 51368075



71

Så skete det.  

Lørdag d. 7. juni 2020 kl. 9.00, mødtes vi en 
mødte der 8 mænd op i Skårupøre, så vi kunne 
sætte badebroen i.  
 
Normalt er det ikke noget der tager ret lang tid, 
men lige den dag, drillede tingene bare. Heldigvis 
var det ikke noget der slog dem ud. 
Nogle havde waders på, og gik rundt ude i vandet 
mens andre bar til så det stod klar ved 
vandkanten til dem.  
Vandet var ikke varmt den dag, så det blev skiftet 
rundt i hvem der var i vandet.  
Men efter lige godt 3 timer kunne vi nyde det 
færdige resultat. Og sige at vi igen havde gjort 
det.  
 
Vi håber i får en masse glæde af den.  
 

Forfriskninger.  

Da broen bar sat op og det tørre tøj var kommet 
på. Kunne der nydes en pølse med brød fra 
Skårupøre Kiosken.  
 

Hjælperliste:  

For at alle sådan nogle ting kan lade sig gøre, har 
vi brug for frivillige hænder.  
 
Så står du og tænker, at du måske godt kunne 
hjælpe en gang i mellem med nogle af vores 
tiltag. Så meld dig gerne på hjælperlisten. Ved at 
skrive til os på Facebook eller ringe til Jørgen Erik 
på telefon 62231270, så vil du blive kontaktet når 
der sker noget.  

 

 

               Det færdige resultat.             Privat foto: Kitt West  

 

De 8 hjælper denne dag.                Privat foto: Kitt West 
  
Knud Erik Andersen, Arne Bondo, Henrik Elsborg, 
Jørgen Erik Kristensen, Hans Rasmussen, Søren 
Nielsen, Allan Schwebs og Martin Elsborg.  

 

  

Badebro i Skårupøre 
Kitt West, Skårup Sogn Borgerforening.  



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Lørdag d. 15. august kl. 9.00-21.00
De Blå Perler ved Svendborg Forsamlingshus

Sang fra Højskolesangbogen
Spillegilde d. 16. august er desværre AFLYST

Onsdag d. 19. aug. kl. 18.00 
Grillaften i Skårup Pensionistforening. 
Onsdag d. 2. september kl.14.00-

MODEOPVISNING i Skårup Pensionistforening
Onsdag d. 16. september 
SENSOMMERUDFLUGT                                                                                                               

(læs i bladet) Skårup Pensionistforening
Fredag d. 11. september 

Mad og Musik Søs Fenger med band. 
Onsdag d. 7. oktober kl.19.00 

FOREDRAG m. Lisbeth Svensmark i SP.    
Onsdag d. 23. september kl. 19.30 
Opstart i Brudager Forsamlingshus.

Brudager Folkedansere dans hver onsdag
i Brudager Forsamlingshus.

Legestue 4. november på Vejstrup Efterskole.   
Tirsdag d. 29. sept. kl. 19.00 

FOREDRAG i Kirkeladen v. Anders Kjærsig.
 Emnet er: Gastronomi og litteratur.

Søndag d. 4. oktober kl. 11.30-15.00
Afholdes der HØSTFEST I KIRKELADEN 

Søndag d. 11. oktober fra kl. 10.00 - 13.00
Damgårdsklubben holder loppemarked i Skåruphallen

Mandag d. 19. oktober kl. 19.30 
FOREDRAG MED MUSIKALSKE INDSLAG ved Erik 

Jakobsen Emnet er: FILMMUSIK.
Torsdag d. 12. nov. kl. 19.00 - ca. 20.40

FOREDRAG/KONCERT OM MUSIKEREN C.V. 
JØRGENSEN ved Anders Kjærsig m.fl.

Onsdag d. 21. oktober kl.17.30- 
50 ÅRS JUBILÆUMSFEST                                                                                              
Skårup Pensionistforening

Onsdag d. 11. november kl.18.00 
SPIS SAMMEN i SP.

GRAFiSK 4922  4944

Fredag d. 14. maj 2021.
KANDIS

Arrangementer i Kulturcafeen; 
Se inde i bladet & på www.folk

Nye arrangementer i 
Åbyskov Forsamlingshus; 

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

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

Nye arrangementer i Vejstrup Forsamlingshus; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Arrangementer i Skårup pensionistforening; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nye arrangementer i Vejstrup Valgmeninghed; 

Vi er flyttet 

HJEM til Skårup 

Skårup Stationsvej 8

Kig forbi


