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REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” 

Økonomi

Bo Tune
Skovmøllevej 33
5881 Skårup
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bo.tune@svendborg.dk

Skribent & Tegner
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anja@trykogprint.dk

Skribent

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

Skribent & Fotograf

Margit Løve Kølle
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margitloevekoelle@
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Skribent

Olaf Søndberg
Tlf: 62 23 10 02
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 Kære Folk & Fæ læser!
Du har måske allerede bemærket, at med dette nummer 
af bladet kan vi kan fejre:

Folk & Fæ har 30 års jubilæum.
I den anledning har vi inviteret alle de foreninger, 
skoler, klubber, instutioner og andre til at fortælle om 
deres virke og samtidig sende en hilsen til bladet.
- - - - Det er sjovt at tænke tilbage på, hvordan det hele 
startede i februar 1990, og hvordan det sidenhen er gået.
Det kan du læse om i dette blad. - - Den næste side er 
simpelthen den første side i det lille nye lokalblad, der 
dengang hed Folk & Fæ i Skårup Sogn.
Her beskriver vi ideen med det lille nye lokalblad.
De første år lavede vi bladet på det gamle seminarium, 
hvor der var opstillet en række computere til brug for 
undervisningen af de lærerstuderende.
Computere var dengang nyt for de fleste, og det tog 3 
hele aftner at indskrive teksterne (+ billeder) fra de 
håndskrevne artikler, vi skulle bringe i bladet. 
Når bladet var færdigt, kørte jeg hen til et trykkeri i 
Årslev, hvor vi kunne få det trykt til discount-pris.
Nogle dage efter kunne jeg hente det færdige blad, og 
køre det ned til Skårup Posthus, der lå i den gamle 
stations-bygning ved ”Torvet”.
Dagen efter blev bladet bragt ud af de lokale postbude. 
Ja, - - det var dengang. . . . .
Nu er det hele elektronisk, - - og det er selvfølgelig meget
hurtigere, men heldigvis er det stadig sjovt at lave bladet.
En af de positive årsager til, at det stadig er sjovt at lave 
bladet, er en rimelig god økonomi.
Her kommer lige en oversigt over regnskabet.
Indtægterne fordeler sig således:

Sponsorer                                      167.005 kr.
Foreninger                                    27.030 kr.
Indsamling + MobilePay           47.640 kr.
samlede indtægter                    241.675 kr.
Samlede udgifter                  -   228.559 kr.
Resultat                                      +  13.116 kr.
Desværre har vi modtaget den kedelige 
besked fra tryksagsomdelingen, at prisen for 
omdelingen vil stige med ca. 25.000 kr. årligt.

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

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386
Eller Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123
Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

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



Med Folk & Fæ i 25 år.
Det er helt umuligt at nå at påskønne alle de  
aktive folk, der i tidens løb har gjort en indsats  
for vores lille lokalblad, men jeg vil lige nævne  
nogle afgørende begivenheder, der har haft  
betydning for, at vi stadig har et lille lokalblad. 
Som du kan læse på de efterfølgende sider, var  
det alle foreninger i Skårup, der skulle bruge  
bladet til at formidle deres aktiviteter til sognet.
Det var jo ikke så spændende læsning, så jeg  
var meget glad for, at dyrlæge Claus Kølln  
sammen med bl.a. Johannes Nielsen og Else  
Larsen havde oprettet ”Lokalhistorisk Arkiv”.  
Det betød, at vi fik mange spændende artikler  
fra lokalområdet – ligesom vi får det i dag med  
Richard  Sørensen som formand.
Folk & Fæ besøgte ham og Elly på  
Brillegården i serien vi kaldte ”Sognet rundt”.

Denne serie betød, at vi kom rundt til mange  
forskellige mennesker, - og det gør vi stadig,  
men efter at både Vejstrup og Oure kom med i  
bladet, kalder vi det noget andet.
Noget andet helt afgørende for bladets fortsatte  
eksistens var, at Thomas Qvarfot kom med i  
gruppen. Han var lærer på Skårup Skole i  
EDB, og her blev bladet lavet i mange år, da vi  
ikke længere kunne være på Seminariet.
Noget helt andet, der fik en rigtig positiv  
betydning for bladet var, da Knud Hansen fra  
Standart Trykkeriet i Svendborg tilbød at lave  
bladet lige så billigt, som det discount trykkeri,  
vi benyttede. Det er Knud Hansens fortjeneste,  
at bladet blev løftet op på et helt andet teknisk  
plan, og dermed kunne tiltrække flere  
sponsorere, som jo var - og stadigt er  
nødvendigt, for at bladet kan udkomme.
Efter de mange, mange år på Skårup Skole  
spurgte Thomas Qvarfot mig, om jeg ville finde  

hans afløser. - Det var jo ikke lige så nemt.....
Jeg deltager altid i ”Folkefesten”  i Skårup  
Hallen som fotograf og for at få noge billeder  
af ”Årets Skårupborger”. Ved et tilfælde kom 
jeg til at sidde ved siden af en ung, meget  
rødhåret pige, der nettop var flyttet til Skårup.  
Vi kom i snak, og hun fortalte, at hun var  
grafisk designer, og havde læst vores lille  
lokalblad. - Ja, så var chancen der, og jeg  
spurgte, om hun ville være med i bladgruppen.  
- og det kom prompte ”Ja, det vil jeg gerne”.  
Jeg var lidt nervøs for, om det var den gode  
stemning ved ”Folkefesten”, der var årsagen  
til det positive svar, men næste dag besøgte jeg  
Anja og Rolf i deres hyggelige hus midt i  
Skårup , - og helt nye tider var på vej.
Efterhånden er det blevet hvermandseje med  
en computer, og gennem tiden har det udviklet  
sig sådan, at vi nu får alt materialet til bladet  
tilsendt elektronisk fra alle dem, som jeg kalder  
Folk & Fæ-vennerne. Det er alle de foreninger  
og institioner, der bruger bladet til at komme  
ud med deres budskab til alle vore læsere.  Vi  
får mange utrolig flotte sider - og de bliver  
nettop sendt til Anja, som kort tid efter  
indtrædelsen i bladgruppen startede sin egen  
virksomhed: anja@skaarupgrafisk.dk 
og vi skiftede til det trykkeri, hvor Anjas mand  
er cheftrykker, og hvor vi kunne få en  
favorabel pris på bladet trykt i farver, hvilket  
har givet bladet en ekstra kvalitet. 
Tiden er løbet fra de håndskrevne papirer, vi  
fik for 25 år siden, da det hele begyndte på  
Seminariet til nutiden med de elektroniske  
medier, - og så kunne Anja fjerne vores gamle  
postkasse i Superbrugsen.

På de efterfølgende sider, kan du læse om 
Folk & Fæ lige fra starten af . . . .

Denne artikkel blev for første gang bragt for 5 år siden

� Folk & Fæ 30 år   �



Denne artikkel blev for første gang bragt for 10 år siden
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Denne artikkel blev for første gang bragt for 10 år siden

� Folk & Fæ 30 år   �



Denne artikkel blev for første gang bragt for 30 år siden

FOR 30 ÅR SIDEN

� Folk & Fæ 30 år   �
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Denne artikkel blev for første gang bragt for 30 år siden

� Folk & Fæ 30 år   �
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Tekst: Vibe 

6 gange om året dumper Folk & Fæ ned i din postkasse. Her kan du læse om stort og småt fra 
dit lokalområde; om fester, om arrangementer bl.a. forskellige klubarrangementer, om 
aktiviteter for gamle og unge, om enkeltpersoner, som har præget vores lokalsamfund og om 
lokale institutioner, virksomheder og håndværkere. Bag på bladet finder du en 
aktivitetskalender med de næste måneders arrangementer.  
Du kan også gå på bladets hjemmeside og læse de gamle blade, se nogle af de billeder, som 
ikke kom i bladet, finde en lokal virksomhed blandt vores sponsorer og finde flere 
arrangementer og oplysninger. 

Alt dette kommer jo ikke af sig selv; mange mennesker har gennem årene gjort et stort stykke 
frivilligt arbejde for, at det har kunnet lade sig gøre. Dette er historien om folkene bag 
nutidens blad. 

Skribenterne 
For at bladet overhovedet kan eksistere, skal der jo være nogle indlæg. Dette arbejde sørger 
alle vores skribenter for. Alle lokale foreninger, klubber og grupper skriver jævnligt indlæg om 
deres arrangementer og oplevelser. Disse sendes til redaktionen inden deadline. Sommetider 
får skribenterne hjælp til redigering af redaktionsgruppen, hvis det volder problemer. 
Derudover har bladet en lille fast skribentgruppe, som består af Anders Karlsson, Kaj 
Stillinger, Margit Kølle, Olaf Søndberg og undertegnede, Vibe Eriksen.  

 

Anders er præst i Vejstrup 
Valgmenighedskirke og en 
ekspert i at jonglere med 
ordene. 
 

Kaj er pensionist og forfatter, 
så Kaj har også rutine i at 
formulere sig skriftligt. 
 

Margit er tidligere folkeskolelærer 
 og er myreflittig. Når andre 
skribenter er optaget, tager Margit 
gerne et ekstra indlæg, så i perioder 
er der mange af Margits fine artikler 
i bladet. 

 

� Folk & Fæ 30 år   �
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Olaf er tidligere gymnasielærer 
med speciale i historie og en 
dygtig akvarelmaler. Olaf dækker 
ofte det historiske stof 
sommetider illustreret med sine 
smukke akvareller med motiver 
fra vores område. 

 

Vibe er ligeledes fhv. lærer har 
gennem sit lærerjob erfaring 
med skriftlig kommunikation. 
Vibe står for kunstgruppens 
faste rubrik samt enkelte indlæg 
fra redaktionen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsamlergruppen 
Når den årlige husstandsindsamling nærmer sig i august, henter de 16 indsamlere deres pengebøsser 
hos Henning. De spredes derefter rundt i vores ca. 15 km2 store lokalområde for at indsamle årets 
private bidrag. Derefter mødes gruppen igen til en hyggelig sammenkomst hos Henning og tømmer alle 
bøsserne. En sådan indsamling indbringer typisk omkring 40.000 kr. Et beløb, som har stor betydning 
for bladets eksistens, idet det er én af de 2 eneste indtægtskilder, bladet har. 

Indsamlergruppens 20 friske folk. 

� Folk & Fæ 30 år   �
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Redaktionen 
Redaktionen består af Henning Philbert, som også er fotograf på bladet, Anja Thunbo og 
undertegnede Vibe Eriksen, som også er skribent, webmaster og sponsorøkonomiansvarlig.  
Redaktionsgruppen mødes mandag aften lige efter deadline og samler alle indlæg, kigger dem igennem 
og disponerer bladet. Den billigste trykkeudgift opnås, hvis sideantallet er deleligt med 8, derfor slår 
gruppen sommetider sider sammen eller tilføjer sjove gentagelser af indlæg fra bladets første år. 
Redaktionen censurerer ikke indholdet, men vi forholder os til, om indlæggene er kommercielt 
reklamestof, for det bringer vi ikke. Vi rykker også sommetider rundt på indholdet, for at udnytte 
siderne bedst muligt.  

Anja, som er grafisk designer, tager 
derefter bladet med hjem og 
sætter det hele sammen til det 
færdige blad, som du kender. Bladet 
bliver derefter trykt hos 
Rosendahls Trykkeri i Odense, som 
derefter sender bladet til 
Tryksagsomdelingen, der sørger for, 
at bladet ender i din postkasse  
 
 

(Ring til Tryksagsomdelingen, hvis det ikke sker! De er ikke for stabile). 

Henning Philbert er som tidligere nævnt 
ansvarshavende redaktør, hvilket 
betyder, at Henning er den, der 
trækker i trådene og har overblik over 
det hele. Henning opsøger historierne 
og har tjek på, hvilke indlæg, der kunne 
være interessante, han uddelegerer 
historierne til de faste skribenter og 
sender remindere til alle, der skriver 
indlæg i bladet. Henning er også 
sponsoransvarlig. Han har således 
kontakten både til alle vores sponsorer, 

til indsamlergruppen og til alle skribenter. Henning er tillige fotograf, hvilket indebærer, at han 
møder op til lokale arrangementer og sørger for, at det hele bliver dokumenteret illustrativt.  

Undertegnedes rolle i bladet udover at skrive indlæg, er at stå for al kontakt og organisering vedr. 
økonomi omkring vores sponsorer. Jeg sender regninger og i sjældne tilfælde rykkere ud og holder 
styr på til- og afmelding af sponsorer. Vores sponsorers annoncebetaling samt foreningernes bidrag 
er den anden af vores 2 eneste indtægtskilder, så det er vigtigt, at vi har overblik over dén del også.  
Jeg er også webmaster og opdaterer jævnligt bladets webside med de seneste numre af bladet, 
aktiviteter i kalenderen, justering af sponsorlisten og tilføjelse af nye billeder i arkivet. 

� Folk & Fæ 30 år   �
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Det store økonomiske overblik har Bo Tune, som også står for 
kontakten til banken. Bo været med i bladet fra det 5. år og kunne 
sidste år fejre 25-års jubilæum ved bladet. 

Bladgruppen 
2 gange om året mødes redaktionsgruppen, de faste skribenter samt 
den økonomiansvarlige til et møde, hvor alt vedr. bladet koordineres, 
regnskabet gennemgås, den jævnlige drift og nye ideer drøftes. 
Derudover mødes hele gruppen 1 gang årligt inkl. partnere til en 
uformel sammenkomst, hvor vi har mulighed for at hygge os sammen og 

lære hinanden lidt bedre at kende. Bladet betaler middagen og det foregår på skift hjemme hos de 
forskellige fra gruppen. Dette er den eneste ”betaling” gruppen bag bladet får for sit arbejde. 

Hvis du efter at have læst dette indlæg skulle få lyst til at være med i bladgruppen og synes, at du 
egner dig til at varetage dette hverv, er du meget velkommen til at kontakte Henning. 

 

Vejstrup Vandmølle, tusch-tegning af Olaf Søndberg 

 

� Folk & Fæ 30 år   �
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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

dl
bg

.d
k

 

DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 

	

/ourefriskolekontakt skoleder Rasmus Vincent
29 89 21 39 / rasmus@ourefriskole.dk
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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
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TRIVSEL OG TRYGHED SOM EN FORUDSÆTNING FOR LÆRING

af Rasmus Vincent, skoleleder

I en tid hvor resultater, tests og præstationer fylder mere og mere er det stadigt
vigtigere at have sig selv med. Det især for skolebørn i alle aldre som jo, om 
nogen, kan have svært ved at navigere i alle de krav det moderne samfund stiller til os.
På Oure Friskole er vi stolte af at kunne se hvert enkelte barn der hvor de er, og at
kunne hjælpe familierne med at få den bedst mulige skolegang.

Næsten ligeså vigtigt som børnenes trivsel er et godt og solidt forhold til det lokalmiljø
man befinder sig i som skole. 
På Oure Friskole ønsker vi at være "byens skole". Og hvad betyder det så?
For os er det vigtigt at de mennesker, der bor i lokalområdet omkring os føler sig velkomne på skolen,
og oplever at den kan bruges som en del af lokalmiljøet.
Bl.a. derfor har vi i løbet af det sidste halve år startet en musikskole som er åben for alle, vi har både
folkedans og nytårskur og der er meget mere i støbeskeen. Hold f.eks. øje med den musikfestival, der 
vil blive afholdt på skolen i foråret. Denne bliver, ligesom alle vores arrangementer, åben for alle, der 
har lyst til at tage del i festlighederne.
Samtidigt skal det selvølgelig nævnes at hvis man selv går med en idé til en fælles aktivitet, men
mangler et sted at være så er vi kun et telefonopkald eller en email væk.

Netop i forbindelse med at bygge bro mellem mennesker kommer de lokale medier i spil. Faktisk kan
man sige at de spiller en afgørende rolle. For hvad nytter det at afholde et arrangement hvis ingen ved 
det finder sted? Eller hvad nytter det at bruge mange kræfter på at drive en dejlig skole hvis ingen ved
den findes? Derfor er det vigtigt for os at bakke op om vores lokale magasin Folk & Fæ, og skønt at 
mærke at de bakker op om os.

Fra alle på Oure Friskole skal lyde et gevaldigt tillykke til både de hårdtarbejdende mennesker på og
omkring Folk & Fæ, men så sandelig også til alle jer læsere, som er med til at gøre vores lokalområde 
til det dejlige sted det er.

Lad os sammen sørge for 30 år mere!
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  SSkkåårruupp  SSkkoollee  øønnsskkeerr        

FFoollkk  &&  FFææ    TTiillllyykkkkee    

                      mmeedd  ddee  3300  åårrss  vviirrkkee..  
  

          

                      Stort tillykke 
                 med  de  30 år 
                 ønskes Folk og Fæ    
                 af Skårup Bylaug 
                                                                                              

                             ”Milde Mostre”  

                                                 ønsker Folk & Fæ 

                                                  Tillykke og kram   

                                                   med de 30 år. 
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Skårup Musikforsyning ønsker Folk & Fæ STORT TILLYKKE med 
de 30 år, og vi takker for et fortrinligt samarbejde de sidste 6 år! 
 
Skribent: Torben Hansen 
Foto: Henning Philbert 
 

 
Folk og Fæ fylder snart 30 år, og det er jo 
normalt ingen alder i vores menneskeverden. 
Men for et lokalt blad, som er baseret på 
frivillige kræfter fra et lille lokalområde som 
Skårup er det en kæmpe bedrift, at være nået til 
sin 30-års fødselsdag. 
Ud over at skrive for Skårup Musikforsyning 
m.m. har jeg aldrig været aktiv i Folk & Fæ, 
men dog alligevel altid har været tæt på 
de mennesker omkring bladet.                         
Jeg har fulgt Folk & Fæ på sidelinjen i alle 
disse år, og jeg synes, at det er fantastisk, at 
vi i sådan et lille samfund kan få 6 blade om 
året med et sideantal på omkring 80 sider 
pr. blad. 
Vi bør alle være yderst stolte af vores flotte 
og altid interessante lokalblad, som er helt 
specielt for vores lokalsamfund! 
 
Det er selvfølgelig fordi, at mange i lokalsamfundet  
på samme måde, som vi i Skårup Musikforsyning 
har noget på hjertet og derfor bruger bladet til at 
informere i Folk & Fæ. 
Men det er også fordi især en lille gruppe 
mennesker, og her tænker jeg specielt på Henning, 
Anja og Vibe, som er styregruppen yder en helt og 
uvurderlig indsat for dette blad, som ingen i Skårup 
ville undvære i dag! 
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Henning har altid nye og yderst kreative og relevante tanker om, hvem der skal interviewes til 
bladet, og derudover har han altid nye tanker om, hvordan bladet skal udvikle sig. 
Anja bruger sin professionalisme til at sørge for, at bladet er sat op på en yderst professionel måde. 
Vibe: Ud over også at skrive div. indlæg til bladet lægger Vibe et meget stort arbejde i både at 
fastholde - og skaffe nye sponsorer til at understøtte bladets økonomi. 
 
Vi i Skårup Musikforsyning er meget glade for den imødekommenhed, som vi har oplevet fra 
Folk & Fæ i forhold til, at vi kan gøre opmærksom på vores arrangementer i Kulturcafeen. 
Så fra os skal der lyde et KÆMPE STORT HIP, HIP og HURRA for Folk & Fæ på bladets  
fødselsdag! Vi vil kvittere med nogle billeder, fra nogle af vores koncerter i de sidste 6 år, og 
som tidligere har været vist i Folk og FÆ! 
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Bestyrelsen 
 i Åbyskov Forsamlingshus 

ønsker 
Folk og Fæ  

hjertelig til lykke med jubilæet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi er glade brugere af Folk og Fæ fordi 
 

● Det let at indbyde folk fra lokalområdet 
gennem Folk og FÆ, når der afholdes 
arrangementer i Forsamlingshuset nær 
vandkanten. 

● Det er et flot blad, der læses af rigtig mange 
borgere.  

● Bestyrelsen glæder sig over det gode 
samarbejde med de frivillige kræfter, der 
sørger for at bladet udkommer. 

● Åbyskov Forsamlingshus byder ALLE læsere 
af Folk og Fæ velkomne til vores mange 
forskellige arrangementer. 

 
Læs mere om mulighederne for at leje Huset til 
fest 

- eller se årsplanen for arrangementer i Huset 
på   www.aabyskov-forsamlingshus.dk 
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TIL  REDAKTIONEN  EN  STOR  TAK  FOR

OPMÆRKSOMHEDEN  PÅ  VORES  LOKALOMRÅDE  OG

VORES  FORSAMLINGSHUS.  DET  HAR  HAFT  STOR

BETYDNING  I  EN  GENOPBYGNINGS-  OG

UDVIKLINGSTID,  AT  BLADET  HAR  YDET  OS  SÅ  MEGET

OPBAKNING.  MED  FOLK  OG  FÆ  NÅR  KENDSKABET  TIL

VORES  ARRANGEMENTER  OG  PROJEKTER  LANGT

OMKRING.  

VI  SER  FREM  TIL  DET  FORTSATTE  SAMARBEJDE  OG

ØNSKER  GOD  VIND  I  SEJLENE  FOR  BLADET

FREMOVER.

ET  STORT  OG  VARMT

TIL  LYKKE  MED

FØDSELSDAGEN  T IL

”FOLK  OG  FÆ ”

3 0  Å R  –  E T  B L A D  I  S I N  B E D S T E  A L D E R !
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Øster Åby Friskole  

Øster Åby Friskole startede i 1878 med 5 
elever og har gennem årene udviklet sig 
størrelsesmæssigt, således at vi i dag har 
godt 200 elever fordelt på bhkl.- 9. kl. 
Endvidere har skolen en SFO og børnehaven 
Tryllefløjten med plads til 40 børn.
Øster Åby Friskole er en Grundtvig/Koldsk 
friskole, og en friskole er en holdningsskole, 
der eksisterer, fordi der er forældre, der 
vælger skolen. Grundlæggende bygger Øster 
Åby Friskole på  værdierne: det forpligtende 
fællesskab, tryghed og rummelighed. I skolens daglige arbejde og samvær med børn, 
forældre og ansatte er værdierne centrale for samtaler, beskrivelser og fortolkninger. De tre 
begreber er hinandens forudsætninger og hænger uløseligt sammen. Øster Åby Friskole og 
børnehave er et dynamisk sted, som er en del af omgivende samfund – og derfor forholder 
vi os hele tiden til vores værdier.

Igennem de sidste 30 år har Øster Åby Friskole haft  
et fantastisk samarbejde med ”Folk og Fæ”. Bladet 
har altid stillet op i forbindelse med skolens jubilæer, 
indvielser af nye bygninger m.m. og efterfølgende 
udarbejdet fyldestgørende og vedkommende indlæg.
I forbindelse med skolens jubilæer i 2003 og 2008 og 
sidst 140  års jubilæet i 2018 kom ”Folk og Fæ” på 
besøg på skolen, og efterfølgende udarbejdede bladet 
uddybende og omfangsrige indlæg. I 2008 blev den 
nybyggede børnehave Tryllefløjten også indviet og 
her var ”Folk og Fæ” igen på pletten.
Den 1. april 2020 starter vores før-SFO 
”Tværfløjten”, hvor personalet er fra skolens 
børnehave, børnehave-klasse og SFO for at skabe en 
rød tråd og styrke overgangen fra daginstitution til 
skole.

Kæmpe stort tillykke til ”Folk og Fæ” med de 30 år 
og tak for det store stykke arbejde, som bladet gør 
for lokalsamfundet i Skårup.
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            Lørdag d. 2. maj kl. 13.00. – 15.00 er der ”arbejds-eftermiddag”  på 
Skårup Bystævne for alle der har lyst til at give et par timer! Her vil vi lige ”shine” 
pladsen ved bystævnet op, så den ser præsentabel ud i bybilledet og inden 4. maj arr. 
Medbring gerne rive, skuffejern, skovl, trillebør og petanquekugler, så kan vi skiftes lidt til   
det grove….  Der serveres en kold øl/vand, når vi er (næsten) færdige.  Vi ses. 
  

                 75 år – 4. maj 2020 kl. 19.45 i Skårup                     

Skårup Bylaug arrangerer et minde-arrangement for 75 året for 
Danmarks Befrielse 4.-5. maj 1945 i samarbejde med andre 
foreninger i Skårup på Bystævnet d. 4 maj 2020 kl. 19.45 - 21.00 

                Sange – mindetale – Radioavisen; ”Her er London” - fakler 
Interesserede foreninger; kontakt Jan Viuf Hansen; e- mail: jvhansen1@gmail.com 
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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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Skårup – et idealsamfund for tilflyttere.  
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 

 

På en rejse til Damaskus i 2005 købte familien Mye dette flotte krucifiks, der har indlagt perlemor 
mellem forskellige træsorter.  

Forhenværende sognepræst i Egense-Øster 
Skerninge Sogne, Mogens Mye, flyttede 
sammen med sin hustru Anne Marie efter sin 
pensionering i 2009 til en dejlig andelsbolig 
på Vestergårds Allé i Skårup. Her trives de 
begge, og Mogens Mye siger ligefrem, at han 
anser Skårup for et være et idealsamfund for 
tilflyttere ligegyldigt hvilken aldersgruppe, det 
handler om. Her er alt. Kulturcentret med de 
mange forskellige aktivitetsmuligheder som 
Lokalhistorisk Arkiv, Bibliotek, Skårup 
Idrætscenter, Fitness, mange børne-
institutioner, Kirke og Kirkeladen med et væld 
at musikalske og kulturelle tilbud, 
Pensionisthuset med alle dens gode 

aktiviteter, Super Brugsen og så naturen lige 
uden for døren. 5 km til en pragtfuld strand og 
busforbindelse til den større by Svendborg og 
til Nyborg, ja her er alt, hvad en familie har 
brug for. Selv benytter Mogens Mye ofte 
biblioteket og Fitnesscenteret flere gange om 
ugen. Det kunne være tillokkende for 
ægteparret at flytte til København, hvor de tre 
voksne børn bor med deres familier, men 
efter at have boet 18 år i København som 
ung studerende lokker storbyens liv ikke 
længere. 

Mogens Mye fortæller, at han som ung havde 
vanskeligt ved at vælge uddannelse. En 
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forklaring kan ligge i barndommen, hvor 
morens gigtsygdomme medførte en række 
længerevarende hospitalsindlæggelser, 
hvilket gjorde, at familiens fire børn blev 
anbragt på børnehjem i perioderne med 
indlæggelserne, da deres far, som var 
postbud, ikke selv havde mulighed for at 
passe børnene. Således var det ofte i 
Danmark i 1950-erne. Det værste var, mindes 
Mye, at de skilte sig ud fra de andre børn på 
skolen i Ejby, fordi børnehjemsanbragte børn 
skulle gå i børnehjemmets tøj. Ikke mindre 
end syv gange husker Mye, at han og hans 
tre søskende var anbragt på børnehjem af 
mindst en måneds varighed. I løbet af de 
første fem skoleår skiftede Mye skole fire 
gange. Han havde ikke ro til at lære og samle 
de kundskaber, der skulle til for at 
gennemføre en mellemskoleeksamen og 
havde vanskeligt ved at lære at stave, læse 
og regne. Dengang i 1950-erne skulle 
eleverne op til en prøve for at blive vurderet 
egnet eller ikke egnet til Mellemskolen. De 
elever, der fik anmærkningen: ”Ikke egnet” 
kom i ”Frie mellem” og gik efter 7. klasse ud 
af skolen, og de fleste kom i lære som 
håndværkere eller kom ud som ufaglærte 
arbejdsmænd. Mogens Mye dumpede til 
Mellemskoleprøven. Han var dog så heldig at 
have en noget ældre storebror, der skubbede 
på og fik Mogens Mye ind på en privatskole 
efter 5. klasse. Dette skoleskift gjorde, at Mye 
blev i stand til fem år senere at gennemføre 
en realeksamen.  

 

Mogens Mye fortæller, at han hele livet 
igennem har kastet sig ud i mangeartede 
opgaver uden forinden grundigt at overveje 
fordele og ulemper nærmere. Efter 
realeksamen var gennemført, tog han ud at 
sejle. Han fik hyre på A.E. Sørensens 
fragtskib ”Patricia S.”, der sejlede bl.a. til 
Finland og England. Efter en måned var 
eventyret til søs dog allerede udlevet. Næste 
job var hos militæret. Det var interessen for 
krigslitteratur, der havde fået ham til at gå ind 
i militæret, men virkeligheden var en anden, 
og efter tre måneder blev han smidt ud. 
Næste stop blev Brøndlunds Studenterkursus 
i København. Undervisningen lå i dagtimerne, 
og de studerende betalte selv for 
undervisningen. Her gennemførte Mye en 
studentereksamen på to år. Om aftenen 
arbejdede han på postcentret overfor 
Københavns Hovedbanegård, og i det hele 
taget har Mye gennem alle studieårene haft 
fast arbejde ved siden af studierne. Der var 
boligmangel i København i de år, og en 
lejlighed var det helt umuligt at opdrive, med 
mindre man var gift. Derfor boede han i en 
periode hos en ældre sygeplejerske, hvor 
hans udfoldelsesmuligheder af gode grunde 
var begrænsede. Piger på værelset var totalt 
forbudt. Men sådan levede mange 
studerende på den tid.  

Som tidligere nævnt vidste Mye ikke rigtig i 
hvilken retning hans uddannelse skulle gå. 
Han begyndte at læse filosofi som hovedfag 
og kunsthistorie som bifag på Københavns 
Universitet, men læste også i en kortere 
periode teologi og statskundskab. Da han var 
blevet cand.mag. i filosofi og kunsthistorie, fik 
han ansættelse i Økumenisk Fællesråd, der 
har til formål at knytte de forskellige kirkelige 
samfund til hinanden. Da han sideløbende 
havde læst latin og græsk på universitet, 
søgte han i 1983 en stilling som hjælpepræst 
for provst Knud Schødt Pedersen i Vestervig-
Agger sogne i Thy. Det var noget af en 
sproglig udfordring, og hans kæreste Anne 
Marie, der stammer fra Esbjerg, måtte ofte 
oversætte til rigsdansk. Det var en 
indremissionsk egn, og selvom han ikke 
tidligere havde haft tilknytning til Indre 
Mission, tog befolkningen godt imod ham. Det 
var en deltidsstilling, og da Mye havde 
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studiegæld, kunne han ikke leve af jobbet. 
Rejsen måtte på grund af økonomien gå 
videre, og næste stop blev en stilling som 
sognepræst ved Thomas Kingos Kirke i 

Odense.  

 

Thomas 
Kingos 
Kirke i 
Odense.  

 

 

 

 

 

 

Menighedsrådet så helst, at ansøgeren var 
lovformeligt gift, så i 1983 fandt brylluppet 
mellem Anne Marie og Mogens Mye sted i 
Øster Jølby Kirke i Nordvestmors.  

Fra dette sogn kom Anne Maries far, og 
hendes forældre er begge begravet på den 
tilhørende kirkegård. Et kuriosum er, at Mye, 
Anne Marie og deres børn og børnebørn en 
gang om året kører til Øster Jølby Kirke og 
efter kirkegang spiser frokost på plænen ved 
hendes forældres gravsted og mindes de 
afdøde. Senere på dagen er der et fast rituel 
for at besøge nogle bestemte steder på 
egnen. Familien går en tur op til toppen af 
Hanklit og nyder udsigten deroppefra.  

 

 

Hanklit set fra luften. 

 

Derfra går turen til Gullerup Strand, hvor 
familien nyder en kop kaffe. 

 

Aftenmotiv ved Gullerup Strand. 

Mogens Mye var præst ved Thomas Kingos 
Kirke i 6½ år. Han mindes tiden som lærerig 
og interessant. Der var fuld kirke hver 
søndag, men natten til mange søndage 
svedte han til kl. 03 for at færdiggøre 
søndagens prædiken. Det er i disse år, at 
familiens to sønner Niels Jakob og Jens Oluf 
bliver født. I denne periode er Mye også 
præst for hørehæmmede. 

Efter opholdet i Odense følger 4½ år i Salling. 
Det var et grundtvigiansk samfund, hvor 
tilslutningen til kirken i den periode var ringe, 
hvilket generede Mye. Han var harm over, at 
befolkningen ikke bakkede op om de kirkelige 
aktiviteter.  

Han var blevet medlem af foreningen Danske 
Sømands- og Udlandskirker (forkortet DSUK) 
og arrangerede med stor succes en rejse til 
flere udlandskirker i Europa. I disse år blev 
der grundlagt flere kontakter og venskaber 
med lokalbefolkningen i Jebjerg- Lyby sogne, 
venskaber som fortsat er eksisterende.  

I 1994 søgte Mye embedet ved Egense- 
Øster Skerninge Kirke.  
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Her var han med til, at der blev oprettet 
børne- og ungdomskor. Han overtog 
traditionen tro formandsposten for Egense og 
Rantzausminde Foredragsforening, og blev 
også valgt til formand for lokalkomiteen for 
DSUK. Der var altid tre hold konfirmander og 
to hold minikonfirmander i sognet.  

I 2009 besluttede han i samråd med sin 
hustru, at det var tiden at lade sig pensionere. 
Men at gå på pension var ikke ensbetydende 
med at stoppe præstegerningen. Herefter 
fulgte vikariater i Svendborg Provsti i en 
periode frem til 2016. I denne periode 
genoptog Mye sine studier på Københavns 
Universitet i fagene klassisk filologi og 
middelalderhistorie.  

I perioden 2016-2019 kastede familien sig ud 
på de 70.000 favne – som Mye udtrykker det. 
Parret flyttede til Surrey en by med ½ mio. 
indbyggere. Byen ligger 30 km fra Vancouver 
i Canada.  Arnold Vang, der var præst i den 
store kirke i Vancouver, købte i 1963 en 
sommerhusgrund ved navn ”Granly” i Surrey 
for kirkeligt at tilgodese de mange danskere, 
der var flyttet til området i 1950-erne. Derefter 
blev kirken opført.  

 

Kirken ”Granly” i Surrey. 

I 2016 kunne kirken fejre sit 50-års jubilæum. 
Kirken er samlingsstedet for befolkningen. 
Der fandt jo en stor udvandring sted til 
Canada først i perioden 1930 til 1940 og igen 
i 1950-erne og 1960-erne. Mye fortæller en 
lille historie om en elektriker, der rejste til 
Canada for at finde arbejde. Hans søster var 
allerede rejst til landet. Han rejste ud uden at 
kunne et ord engelsk, men i toget på vej 
gennem Canada, siger han ud i kupeen: ” Er 

der nogen tilstede her, der taler 
skandinavisk?” Jo, der var da en dame, der 
havde skandinaviske rødder, og hun hjalp 
ham videre ind i det canadiske samfund. Så 
enkelte kan det være, hvis man tør tage det 
første skridt.       

Ægteparret Anne Marie og Mogens Mye 
foran kirken ”Granly” i Surrey. 

 

 

Foto fra Mogens Myes indsættelse i 
Granly kirke i maj 2016. Til højre i billedet 
står tidligere sognepræst i Skårup, 
Charlotte Berg, der også deltog i 
højtideligheden.  

Årene i Surrey blev spændende og 
hjertevarme. De fik besøg af Charlotte og 
Peter Berg. De fleste fra Skårup husker 
sikkert Skårup sogns tidligere præst Charlotte 
Berg, der sammen med sin mand Peter i juli 
2010 rejste til Calgary i Canada, hvor 
Charlotte fik stilling som præst. Mye var på 
det tidspunkt noget usikker på, hvad det var, 
han og Anne Marie havde kastet sig ud i, 
men Peter Berg sagde: ”Det skal nok gå alt 
sammen”. Og de ord trøstede efterfølgende 
Mye mange gange. 
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Mogens Mye viser her billedet, der er taget 
ved hans indsættelse i Granly kirke.  

Under hele samtalen med Mogens Mye står 
det klart, hvor stor en betydning Anne Marie 
har haft i alle de embeder, Mye har været 
ansat i. Anne Marie, der er uddannet lærer, 
læste til tale- og hørepædagog på Skive 
Seminarium, men begyndte først i perioden i 
Egense- Øster Skerninge at arbejde som 
tale- og hørepædagog. Inden ægteparret traf 
hinanden, havde Anne Marie arbejdet i to år i 
Kenya, og hun var god til engelsk. Det blev et 
stort plus, da parret flyttede til Canada, for 
Mye var bestemt – siger han selv– ikke god til 
engelsk. Og nu var der telefonsamtaler, 
møder med sognebørnene og  gudstjenester 
alt sammen på engelsk. Her blev Anne Marie 
en stor hjælp for sin mand. Også hvad angår 
bilkørsel. Mogens Mye siger, at han er en 
dårlig bilist, og havde ikke den store lyst til at 
erhverve kørekort i Canada, hvor der var 
usædvanlig tæt trafik. Anne Marie har altid 
støttet op om de projekter, hendes mand har 
kastet sig ud i. Det fremgår klart af samtalen 
med Mye, at han altid har brændt for at 
udfylde sin opgave og tale kirkens sag. Han 
kommer ikke selv fra noget kirkeligt hjem, 
men har altid selv været troende, og som 
barn var han medlem af FDF-spejderne.  

Hvad er vigtigt for dig i livet nu, hvor du 
igen er ved at gå på pension efter dit 
vikariat som sognepræst i Gudme-
Brudager- Gudbjerg sogne? 

Ja, jeg brænder som sagt for kirkens sag, 
men også for kunst og kultur og for at holde 
mig i gang fysisk.  

 

Mogens Mye fortæller om et af hjemmets 
smukke malerier, der er malet af den færøske 
kunstner Tórbjørn Olsen. Mye var meget 
engageret i renoveringen, da Øster Skerninge 
kirke i 2002-2003 blev renoveret, og væggene 
atter blev blå som i gammel tid, og det var 
netop denne færøske kunstner, der fik til 
opgave at skabe en ny, unik, trefløjet altertavle 
til kirken. (Se billedet af altertavlen tidligere i 
denne artikel).    

Jeg har stadig lyst til at studere og fordybe 
mig i historie.  

Her viser Mye 
bogen om 
Hannibal 
Sehested, som 
han glæder 
sig til at skulle 
i gang med at 
læse.  

 

Jeg holder af klassisk musik og opera. Elgar 
og Wagner er to af mine foretrukne 
komponister. Så er der familien. Vore tre 
sønner og fire børnebørn. Anton på 12 år, 
Lasse på 11 år, Carl på 7 år og Astrid på 3 år. 
De to sidste børnebørn var også med til, at vi 
valgte, efter 2½ år i Surrey, at vende tilbage 
til Danmark. Det er noget særligt at kunne 
følge sine børnebørn i deres liv.  

Jeg kan godt lide hverdagen. Jeg brænder for 
håndbold og er passioneret GOG fan. Jeg 
kommer til deres kampe. Desuden er der vort 
rækkehus her i Skårup. Vi har været heldige 
at få nogle gode naboer, som vi mødes med 
til frokoster, kaffe og ved specielle lejligheder. 
Vi er alle meget forskellige, men trives rigtig 
godt sammen. En af vore gode naboer er 
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uddannet bådebygger, og jeg beundrer ham 
meget for hans praktiske evner, som jeg ikke 
selv ejer. Det er dejligt at have en nabo, der 
kan slå søm i væggen for én. 

Padlen, der hænger på væggen, er en 
afskedsgave fra menigheden i Surrey. Den er 
udsmykket med indianske motiver af en frø, 
en honningfugl, en hval, en laks og en odder 
og malet i indianske farver. Padlen er netop 
hængt op af Myes praktisk anlagte nabo.            

Dette laksefad er en afskedsgave fra den 
danske kirke i Vancouver. Laksen er et helligt 
dyr.  

Jeg har nok, som det vil fremgå af artiklens 
indhold, som ung været et impulsivt 
menneske, og senere et menneske, der ofte 
har truffet uovervejede beslutninger, men 
hver gang har beslutningerne givet mening 
og åbent for nye veje i mødet med 
mennesker, man måske ellers ikke ville 
havde lært at kende. 

 

Jeg er et åbent menneske, der altid har levet i 
nuet og nydt dét, som livet har givet mig. 
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 I 
      Skåruphallen lørdag den 21.3.2020 
 
                      Kl. 14.00 – 16.00 
 
Kom og oplev en forrygende eftermiddag, med masser 
af gymnastik og bevægelse. 
 
Tag hele familien med – der er noget for alle aldre. 
 
 
Kaffe, kage mm kan købes. 
 
 
 
Entre: kr. 40,00 (fra 18 år) Dørene åbnes kl. 13.30 
 
Med venlig hilsen   
S.I.F. -  gymnastikafdelingen 
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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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Basse har i dag på SIF´s vegne modtaget checken 
for 2019 vedrørende salg af OK Benzinkort

På billedet ses Basse, uddeler Khalid Mansour og Bjarne Jørgensen fra OK  Foto: Michael Jensen
 

SIF har i 2019 fået næsten 32.000 kr. fra SuperBrugsen og OK Benzin 
ved at sælge benzinkort og el-, gas- og mobilabonnementer i SuperBrugsen i Skårup.

Det er et flot resultat som vi er meget tilfredse med i foreningen. 
Vi vil gerne sige tak til alle som støtter op ogog  tegner aftaler til fordel for SIF    

Hilsen Basse
 

 
13 nye kort blev det til i 2019 – så nu er vi oppe på 456 i alt.

Der blev solgt næsten 400.000 liter Benzin/Diesel – næsten 900 liter pr. kort
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Den frodige Have + det løse !  Tekst og Foto: Jakob

Det har været en lun og våd vinter indtil nu, og vi får nok ikke rigtig vinter i år. Erantis og 
vintergækker har blomstret i have siden midten af januar, og der er mange løgplanter på 
vej op. 

Nogen mener, at fraværet af vinter og frost har indflydelse på, hvor mange skadedyr der 
kommer den efterfølgende sommer, men det er nok lidt af en myte. De fleste insekters æg 
og larver ligger trygt og godt i dvale og klarer sig fint, hvis der skulle komme frost. 


Færre skadedyr kan dog 
forekomme, hvis der 
kommer en periode med lunt 
vejr i løbet af vinteren, og så 
igen en periode med frost, 
hvor mange af de nyud- 
klækkede insekter så vil dø. 

Antallet af myg i løbet af 
sommeren, afhænger af hvor 
fugtig foråret og sommeren 
bliver.

I sommeren 2018, hvor 
sommeren i en meget lang 
periode var varm og tør, var 
der stort set ingen myg.


Mus og rotter klarer også sig fint i frostvejr, men kan i en lang hård vinter, få den idé at 
søge ind i vores huse, og det gøre det åbenbart også, hvis deres levesteder bliver for 
fugtige.


Er liguster- eller bøgehækken blevet alt for bred og høj, er det her hen over vinteren, den 
skal have den store beskæring. Man kan sagtens skære helt ind til stammen på 
bøgehække, og efter et par år, gøre det samme på den anden side. Hækkene vokser som 
regel lidt i bredden hvert år, idet man ikke klipper helt tæt, for at undgå bare plette uden 
løv. Ligusterhække skal klippes lige meget ind på begge sider, ellers kan de risikere at 

vælte, hvis der kommer tøsne.


Vindruerne skal også 
vinterbeskæres inden safterne 
begynder at stige i planten, men 

faktisk skal det gøres allerede 
omkring årsskiftet. Så hvis vinen 
ikke er klippet endnu, er det 
med at komme igang. Bliver det 
gjort for sent på vinteren, kan 
man risikere at planten “bløder”. 

Man klipper simpelthen alle 
sideskud tilbage til 
hovedgrenene, således at der 
stadig er nogle friske knopper 
tilbage, der kan skyde til foråret. 
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Den frodige Have + det løse !  Tekst og Foto: Jakob
                                                                     


Som man kan se på billedet, er der lavet 
et hul i glasset, så vinen kan vokse ind i 
drivhuset. På den måde, behøver man 
aldrig at tænke på at vande; selv når 
sommer er tør i en længere periode, klare 
vinen sig uden vanding.               

Efter at vinen er vokset ind i drivhuset, 
dannes der kun få og små vindrueklaser 
på planten udenfor drivhuset. 

Selve hovedgrenene har nu vokset sig til 
en længde på 10 m. i løbet af ganske få år.

Vinen skal også sommerbeskæres, men 
det vender jeg tilbage til, når  
sommersolen står højt på himlen.


Og så til noget helt andet ! - Som de fleste måske ved, er Svendborg Kommune igang 
med forberedelserne til et nyt affaldssorteringssystem, som bliver indført i løbet af 
efteråret. Jeg ved, at der er mange, der allerede sortere deres affald, og stiller det ud til 
storskrald hver måned, men med den nye ordning bliver det noget nemmere. 

Fremover skal vi allesammen sorterer papir, pap, glas, metal, mad- og restaffald ved 

husstanden, og det bliver ikke det store 
problem, idet hver husstand får to nye 
affaldsspande til sortering. Spandene er 
delt i to rum, og den ene spand er til pap/
papir og glas/metal og den anden er til 
mad- og restaffald. 

Når vi sorterer vores affald, har det en 
positiv effekt på udledning af CO2, 
samtidig med at vi værner om jordens 
råstoffer. Regeringen har en målsætning 
om at at 50% af vores affald genanvendes 
i 2022.


Billedet viser min egen affaldssortering, kønt 
er det ikke, så jeg ser frem til den nye ordning


Jeg lovede også at vende tilbage vedr. vores drikkevand her i Skårup. 

På vandværkets hjemmeside kan man læse, at der ved en vandprøve den 08.03.19, var 
konstateret et for højt indhold af pesteciderester (DMS) i vores drikkevand.

Jeg har nu fået svar på det ene af mit spørgsmål vedr. nye vandmålinger. Svaret er, at 
pestecideresterne i vandet er det samme, men Miljøstyrelsen har hævet grænseværdien, 
således at vandes indhold af pesteciderester nu ligger under grænseværdien. 

Jeg har ikke den nødvendige viden, til at afgøre om vi drikke sundhedsfarligt vand, men 
vandet bliver jo ikke renere af at hæve grænseværdien.

Mit andet spørgsmål, som jeg ikke har fået svar på - endnu, gik på om man fra 
vandværkets side vil tage forholdsregler ifht. brug af pesticider i områderne omkring 
drikkevandsboringerne. Jeg forventer selvfølgelig et svar fra Vandværket, og håber de er 
klar over, at der ikke er tid at spilde. Nye pesticider kan være på vej til vores drikkevand !

Jeg vender tilbage igen i næste nummer af Folk og Fæ, hvor foråret forhåbentlig er på vej.
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Nyt fra Skårup Musikforsyning! 
Fynske Bank støtter Skårup Musikforsyning 

Skribent: Torben Hansen  ------------------------------------------------------------Foto: Henning Philbert 

Mandag d. 20/1 – 2020 kom Fynske Bank forbi for at overrække denne check til Ska rup 
Musikforsyning. Musikforsyningen modtog sidste a r 15.000 kr. fra SEAF og det samlede beløb 
pa  35.00 kr. skal bruges til at supplere anlægget i SKI, sa  vi er rustet til at kunne lave en super 
lyd til de store fremtidige musiknavne, som vi booker til Ska rup. 
Stor tak til både Fynske Bank og SEAF for deres donationer. 

 
Møde mellem Skårup og Musikforsyning og madgruppen. 

 

      Skårup Musikforsyning 
      og de frivillige fra SKI, 
      der står for maden og 
      opsætning af borde m.m.  
      til vores fælles Mad og 
      Musik arrangementer  
      mødtes her i januar til 
      smørrebrød  hyggeligt, 
      socialt samværd og 
      planlægning. 
      Vi er nu alle klar til de 
      næste 2 arrangementer   
      med StringMasters og 
     Søs Fenger! 
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Skårup Musikforsyning præsenterer Søs Fenger: 
 
Skribent: Torben Hansen 

 

Billetter kan 
købes på 
billet.dk 
 
Pris: 
uden mad: 150 
kr. med mad:  
225 kr. 
 
Baren vil være 
åben 
fra kl. 18.00 
 
Vi spiser kl. 
18.30 
 
Søs Fenger med 
trio spiller  kl. 
20.00 

 

Den 13 marts 2020 kommer Søs Fenger med sin trio til Skårup 
Kulturhus og spiller en intimkoncert over – ”DE STØRSTE HITS!” 
 
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. Søs Fenger føler sig godt tilpas i det mere intime koncept, hvor hun nyder at 
fortælle om sangene og være i dialog med publikum undervejs, og hun elsker det skrøbelige 
udtryk og den luft og plads, der er til at udfolde sig og komme tæt pa  publikum. 
Triokoncerterne er som regel med kontrabas og diverse strengeinstrumenter.                            
De musikere jeg bruger kender mine sange sa  godt, at de kan tilføre dem et ekstra lag og 
være med til at fortolke og improvisere. 
Glæd dig til en koncert, hvor Søs personligt og ærligt øser ud af sine mange oplevelser fra et 
begivenhedsrigt liv som sangerinde, kvinde med stort socialt engagement - om sin store 
passion; at gøre en forskel i samfundet, musikken og de virkelige historier bag de mange, 
gode sange! 
Ingen tvivl om at Søs Fenger Trio er og bliver en af de helt store lytte-oplevelser i dette a rs 
koncertkalender i Ska rup. 
 
Tak til vores sponsorer: 
• Skårup Autohandel, Nyborgvej 489, 5881 Skårup 
• Auto-Centrum Skårup, Østergade 60-62, 5881 Skårup 
• Spånlundgård, Nyborgvej 350, 5881 Skårup 
• Have & Parkcenter Svendborg ApS, Tvedvej 170, 5700 Svendborg 
• SkårupGrafisk, Mølmarksvej 173, 5700 Svendborg 
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Rock med rynker 

(endnu et dejligt Mad & Musik arrangement) 
 

 
Nok kender disse to 
herrer ikke hinanden, 
men lokale Torben 
Hansen ville umådelig 
gerne præsentere 
bandet:  
 
STRINGMASTERS 
 

som var blandt hans 
store idoler, da han gik 

i 5. klasse på Dalum 
centralskole og havde fået lov at komme til fest med de ældre elever på naboskolen, 

hvor netop Stringmasters spillede. Det var stort.  
 
Torben Kjær, der stadig spiller en habil 
spade, og Jens Slumstrup på trommer 
”are still going strong” i bandet, som de 
startede i 1963.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bandet havde, ifølge Torben Kjær, deres storhedstid 
da de var 17-18 år gamle. Der spillede de bl.a. 
opvarmning til Procol Harum. 
Siden er der kommet unge kræfter med i bandet. 
Lars Holbech Sørensen (tangenter), som spillede  
et eminent orgel, og en lokal mand, Søren Møller,  
på bas. 
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Vi blev taget med på tur ad ”Memory Lane”,  
hvor vi mødte både Elvis Presley, Procol Harum,  
Little Richard, Bob Marley og mange andre af  
de gode gamle. 
Vi hørte dog også nye numre fra 1974 og 1976 J  
 
 
 
 
 

 
Et hurtigt kig ud over publikum viser, at mange 
kendte repertoiret fra deres storhedstid J og 
flere fik også rørt dansegulvet.  
 
Endnu engang leverede de fantastiske frivillige 
super veltilberedt mad, hyggelig borddækning og 
god betjening i baren. Tak for det! 
 
 
 
Næste arrangement er 13. marts, hvor Søs Fenger gæster Mad & Musik!  
I skrivende stund har 112 købt billet, så hvis du vil nå det, er der stadig billetter at få på billet.dk. 
 
 

 
Skribent: Zita Langelund 

Fotograf: Henning Philbert 



44 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

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
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
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Borgermøde i Skårup Kulturcenter onsdag 
den 22. januar 2020 kl. 19.00 – 21.00. 
Tekst: Margit Løve Kølle. 

Fotos: Henning Philbert. 

Det var glædeligt at se at ca. 80 personer 
med bopæl i postnummeret 5881 Skårup var 
mødt frem for aktivt at deltage i områdets 
første egentlige borgermøde.  

Gudmund Larsen, 
der sammen med 
Bente Frost 
Holbech, Bo Tune 
og Jacob L. Bonde 
har været en del af 
initiativgruppen for 
afholdelse af 
borgermødet i 
området Skårup og 
Åbyskov, bød 

velkommen og rettede en tak for et godt og 
konstruktivt samarbejde til Hanne Ringgaard 
Møller (R), der er formand for lokaludvalget 
og byrådsmedlem i Svendborg Kommune og 
til Anna Hellesøe, der er udviklingskonsulent 
hos Svendborg Kommune. 

Herefter blev ordet givet til Hanne 
Ringgaard Møller. 

Citat: ” Det er som 
juleaften. Vi kan 
prioritere vore 
ønsker indenfor de 
økonomiske 
rammer, der er sat. 
Ved disse 
borgermøder 
skabes der et 
talerør ind til 
Svendborg 
Kommune”.                                                                                                                             

Der har indtil nu været afholdt fire 
borgermøder ud af 12-13. De mennesker, der 
sætter sig sammen og laver en potentialeplan 
for nærområdet, skal sende projektet ind til 
Anna Hellesøe, der så vejleder og rådgiver 
borgerne for det videre forløb. De projekter, 
lokaludvalget godkender, og som vil blive til 

realiserede projekter, vil få lagt penge til 
gennemførelsen oveni beløbet på de afsatte 
200.000 kr. I alt har Svendborg Kommune 
afsat 2 mio. kr. til gennemførelsen af de 
samlede projekter i hele kommunen. Det 
politiske lokaludvalg består at 
byrådsmedlemmer fra de forskellige politiske 
partier i kommunen. I udvalget sidder: Mette 
Kristensen (V), Dorthe Ullemose (O), Palle 
Fischer (C), Jens Erik Laulund Skotte (Ø), 
Bruno Hansen (F), Jens Munk (løsgænger) 
og Karl Magnus Bidstrup (Å).  

NB: Her og nu er det ikke et krav at lave 
vedtægter og oprette en forening for 
borgerbrugen, men man kan vælge at gøre 
dette. 

Læge Bo Egelund fra Stenstrup fortsatte 
talerækken. 

Citat:” Der er håb for demokratiet, når der 
etableres borger- eller sognemøder, hvor det 
er borgerne selv, der sætter sig sammen og 
gennemfører de projekter, der er brug for i 
lokalområdet, for at skabe fremdrift og bedre 
levevilkår for alle aldersgrupper. Det er i 
lokalsamfundene, man kender til 
nærområdets behov og ønsker for fremtiden”.  

Bo Egelunds indlæg 
var provokatorisk, da 
talen gik på, hvilken 
betydning den 
partipolitiske 
opbygning har for 
borgernes 
engagement. Han 
afsluttede sit indlæg 
med dette:  

”Svendborg Kommunalbestyrelse bør indføre 
et borgerting med repræsentanter fra de 
forskellige lokalsamfund”.  
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Herefter blev ordet givet til Anna Hellesøe.  

På storskærm blev 
fremgangsmåden for 
arbejdet forklaret: 

 

• Borgerne beslutter hvilke projekter, der 
skal gennemføres.  

• Borgerne indsender projekterne til 
Anne Hellesøe. 

• Projekterne godkendes af det politisk 
sammensatte lokalråd og  

•  der gives 200.000 kr. til projekternes 
gennemførsel.  

Herefter brainstorm i grupperne ved de 
forskellige borde.                                       
Selvom der sikkert var flere bosiddende i 
selve Skårup, var det udfordringerne for 
beboerne i Åbyskov, der fyldte mest ved 
fremlæggelsen af ønsker til forbedringer. 

Her følger ønsker til forbedringer for 
området i Åbyskov: 

• Etablering af offentlig transport til 
Skårup og Svendborg. 

• Gratis transport for skolebørn til 
Skårup. 

• Udbygning evt. flytning af slæbestedet 
fra Trekanten i Åbyskov til slæbestedet 
i Skårupøre.  

• Toilet ved stranden i Åbyskov. 
• Nedlæggelse/fjernelse af 

trafikchikanerne på strækningen 
Skårupøre- Åbyskov. Der er sat 
omkring 20 bump og indsnævringer på 
en strækning over 2½ km, der er til 
fare for cyklister, bilister og gående. 

• Anlæggelse af skolehaver på et 
jordstykke på Dalmosevej 1. 

Skårupborgerne udtrykte ønsker om 
forbedringer på følgende områder: 

• Bedre forhold for teenagere. Egnede 
lokaler og aftenaktiviteter. 

• Anlæggelse af en mere sikker skolevej 
på tværs af Nyborgvej. 

• Opførelse af flere boliger for unge og 
yngre mennesker.  

• Udvidelse af skovområderne. 
• Udvidet nabohjælp. 

 

Der blev sagt: ”Det er vigtigt, at de personer, 
der vælger at gå ind i lokalrådet, én til to 
gange om året indkalder til et borgermøde, så 
ideerne kommer ud til mange”.  

Herefter meldte flere sig til at gå ind i arbejdet 
i lokalrådet, hvorefter Gudmund Larsen 
præcis kl. 21.00 kunne afslutte mødet med:  
”Tak for i aften og tak fordi I mødte så talrigt 
frem!”   

 
Brugsuddeler Khalid Mansour fra Super 
Brugsen i Skårup havde sponsoreret øl og 
vand til alle de fremmødte. Tusind tak for 
støtten til arrangementet.  

NB: Det næste møde finder sted den 
20. februar kl. 20.00 i Kulturcentret i 
Skårup.  
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Fynske Bank boksen
Fynske	Bank	boksen	

	

På	billedet	fra	venstre:	Hans,	Poul	Erik,	Erik	Potempa	Fynske	Bank,	Arne	og	Jørgen.	På	billedet	mangler	
Holger	og	Leif.	Foto	Henning	Philbert	

Måske	lidt	højt	sat,	at	sammenligne	vores	nye	boldskur	med	boksen	på	heden,	men	Skårup	Ifs	fodboldafd	
har	fået	et	nyt	skur,	til	opbevaring	af	bolde,	veste,	kegler	og	andet	fodboldudstyr.	

Vedlige	holdet	
Er	en	gruppe	frivillige	friske	fyre,	der	mødes	hver	torsdag	i	SKI,	til	en	snak	om	løbende	vedligeholdelse	af	
SKI’s	bygninger	og	inventar.	Udbedring	af	små	skader,	opsætning	af	hylder	og	skabe,	reparationer	af	
murværk,	maling	–	kort	sagt,	vedligeholdelse	af	Kulturhuset.	

Vedlige	holdet	udtænker	også	løsninger	til	garderobe	til	Tween,	bar	og	borde	til	cafe,	indretning	af	nyt	yoga	
lokale	samt	altså	skur	til	fodboldopbevaring.	Oprindeligt	var	tanken,	at	købe	et	færdigt	skur	ved	trælasten,	
men	Vedlige	holdet	synes	de	kunne	bygge	et	bedre	og	større	skur	for	samme	beløb.	Et	stort	projekt	for	
holdet,	men	samtidig	en	udfordring	af	deres	faglige	kompetencer	og	stolthed.	

Der	blev	tegnet	og	snakket,	tegnet	og	snakket	igen,	inden	den	endelige	plantegning	lå	klar.	21	m2	skur	med	
fast	bund,	isoleret	og	med	el.	En	dobbelt	så	stor	løsning	som	oprindeligt	tænkt,	med	langt	større	komfort	
med	isolering	og	el.			

Efter	2-3	mdr’s	hårdt	og	hyggeligt	arbejde,	står	skuret	i	dag	klar	til	fodboldsæsonens	start	i	februar.	

En	kæmpe	tak	til	vedlige	holdet,	men	også	en	tak	til	Fonden	for	Fynske	Bank,	for	det	gavmilde	sponsorat	på	
20.000kr.	Et	bevis	på,	hvor	langt	frivilligt	arbejde,	foreningsliv	og	lokal	erhvervsvirksomhed	kan	nå,	når	de	
arbejder	sammen	til	fælles	bedste.	Det	kan	ikke	gøres	bedre.	

Fynske	Bank	boksen	

	

På	billedet	fra	venstre:	Hans,	Poul	Erik,	Erik	Potempa	Fynske	Bank,	Arne	og	Jørgen.	På	billedet	mangler	
Holger	og	Leif.	Foto	Henning	Philbert	

Måske	lidt	højt	sat,	at	sammenligne	vores	nye	boldskur	med	boksen	på	heden,	men	Skårup	Ifs	fodboldafd	
har	fået	et	nyt	skur,	til	opbevaring	af	bolde,	veste,	kegler	og	andet	fodboldudstyr.	

Vedlige	holdet	
Er	en	gruppe	frivillige	friske	fyre,	der	mødes	hver	torsdag	i	SKI,	til	en	snak	om	løbende	vedligeholdelse	af	
SKI’s	bygninger	og	inventar.	Udbedring	af	små	skader,	opsætning	af	hylder	og	skabe,	reparationer	af	
murværk,	maling	–	kort	sagt,	vedligeholdelse	af	Kulturhuset.	

Vedlige	holdet	udtænker	også	løsninger	til	garderobe	til	Tween,	bar	og	borde	til	cafe,	indretning	af	nyt	yoga	
lokale	samt	altså	skur	til	fodboldopbevaring.	Oprindeligt	var	tanken,	at	købe	et	færdigt	skur	ved	trælasten,	
men	Vedlige	holdet	synes	de	kunne	bygge	et	bedre	og	større	skur	for	samme	beløb.	Et	stort	projekt	for	
holdet,	men	samtidig	en	udfordring	af	deres	faglige	kompetencer	og	stolthed.	

Der	blev	tegnet	og	snakket,	tegnet	og	snakket	igen,	inden	den	endelige	plantegning	lå	klar.	21	m2	skur	med	
fast	bund,	isoleret	og	med	el.	En	dobbelt	så	stor	løsning	som	oprindeligt	tænkt,	med	langt	større	komfort	
med	isolering	og	el.			

Efter	2-3	mdr’s	hårdt	og	hyggeligt	arbejde,	står	skuret	i	dag	klar	til	fodboldsæsonens	start	i	februar.	

En	kæmpe	tak	til	vedlige	holdet,	men	også	en	tak	til	Fonden	for	Fynske	Bank,	for	det	gavmilde	sponsorat	på	
20.000kr.	Et	bevis	på,	hvor	langt	frivilligt	arbejde,	foreningsliv	og	lokal	erhvervsvirksomhed	kan	nå,	når	de	
arbejder	sammen	til	fælles	bedste.	Det	kan	ikke	gøres	bedre.	
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Tekst: Vibe / Fotos: Ullas egne og Vibe 

Den næste udstiller i kunstgruppens separate udstillinger er Mariann Henriksen, hvis billeder vi kan glæde os 
over i årets mørkeste vintermåneder; januar og februar.  

 

Marianns malerier passer fint til årstiden, idet mange af hendes billeder holder sig i de kolde farve og for-
tæller om lys og stemninger fra det kolde nord. Mariann har dog også malerier fra vores egne himmel-
strøg som fx dette fine havneparti fra Svendborg. 

Mariann har helt sin egen malemåde. Hun bevæger sig mellem mange forskellige genrer lige fra den mere 
naivistiske form med sjove og humoristiske motiver og mange detaljer til de mere ekspressionistiske ma-
lerier med store, stemningsfyldte farve-flader, hvor det er naturfænomener, der kommer til udtryk.  
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På den måde skaber Mariann helt sin egen stil, som både kan fortælle en lille historie og beskrive oplevel-
ser og sanseindtryk 

Til marts-april kan vi glæde os over endnu en kunstner med inspiration i det nordiske. I disse måneder udstil-
ler Kurt Servé nemlig sine stemningsfulde og ofte dramatiske landskabsbilleder i oliepastel . 

At male er en livsstil for Kurt. Det har - lige siden Kurt som 13-årig fik en 
malerkasse med farver og pensler - været en nødvendig del af hans liv. 
Kurt har aldrig haft ambitioner om at skabe den store kunst.  
Maleriet er for Kurt en meditativ tilstand, at mærke nuet og den store 
væren. Kurt samler inspiration på sine mange rejser. Rejsemålet er som 
regel det barske, Nordatlantiske, hvor han finder ensomme pladser ude i 
naturen, langt fra mennesker med dyr og fugle som eneste selskab. Det 
skal helst være så vildt som muligt. 

En del af oplevelsen er at kaste sig ud i det uvisse. Med hverdagen på af-
stand og naturen helt tæt på, mærker Kurt livets store værdier. Han bru-
ger alle sanser og lader lyde, lugte, lys og farver fylde sindet. På stedet 
skitser Kurt motiverne med tusch. Han bruger ingen farver, men skriver 
forskellige sanseindtryk og stemninger ned på skitsen.  

Nordkysten af Wales Ågårds Odde ved Skårupøre 
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Bagefter overfører Kurt skitserne med blyant på lærred og senere overføres disse til de store, karakteri-
stiske malerier i oliepastel. I maleprocessen tager Kurt udgangspunkt i skitserne for at huske indtrykkene 
og lader derefter intuitionen og følingen med form og farve tage over.  

Kurts billeder bærer præg af denne proces. De fleste er holdt i 
de nordiske, kolde blå og grønne nuancer afbalanceret med 
et strejf af varme farver. Billederne er naturalistiske for så 
vidt, at man genkender det storslåede nordiske landskab med 
enorme klipper, brusende hav og ensomme fugleflokke. Men 
Kurt formår tillige vha. komposition og farver at gengive den 
stemning, som mødet med naturen sætter ham selv i. Man 
fornemmer de bragende bølger, fuglenes skrig og den biden-
de vind – og menneskets lidenhed i denne storslåede natur. 
Det er netop dette, som er så unikt for billedsproget og som 
Kurt mestrer; At beskrive det eksistentielle og universelle, dér 
hvor ord ikke slår til. 

I Kurts billeder går naturen og kunsten hånd i hånd ligesom i 
resten af hans liv. Kurt har besøgt de fleste nordiske områder. 
Han har været på Mykines på Færøerne et utal af gange og 
benyttede den samme lille hytte hos én af øens få familier. 
Kurt brugte denne hytte hver gang, han besøgte øen. Som-
metider  uden at tale med et eneste menneske og ofte med 
det barske, færøske vejr med atlantiske orkaner og bidende 
temperaturer som klangbund. Her er rider og søpapegøjer - 
som på færøsk hedder lunder - ikke særlig bange for mennesker og når Kurt sad stille på fjeldet, kom fug-
lene ofte helt tæt på og Kurt gik ikke i vejen for en lille snak på lundesprog. 

Kurt har imidlertid ikke været på Færøerne de sidste 
par år, for familien vil ikke lade ham rejse rundt alene 
deroppe mere. Til gengæld lægger de deres cam-
pingferier på steder, hvor der er barske kyster. Så 
Kurt kan stadig finde den elskede kontrast mellem 
havet, himlen og de stejle kyster med den dramatik, 
der taler til alle sanser og som er inspirationen til 
Kurts 
malerier.  
 
 
 

Nogle af skitserne kan Kurt male allerede i campingvognen 
og de større billeder maler han hjemme i sit atelier. 

De sidste år har Kurt tegnet og malet ved Normandiet, Corn-
wall, Wales Lake District, Alsace og Schweiz og disse billeder 
kommer vi også til at se i Skårup Kultur– og idrætscenter. 

Kurt har indenfor de sidste par år udstillet på SAK Svendborg, 
Filosoffen i Odense, Separatudstilling i Nordatlantens Hus i 
Odense, Johannes Larsen Museet med Landmalerne. Og lige 
nu på Johannes Larsen Museet på den censurerede udstilling: 
”Fugl”.   
Denne udstilling på Johannes Larsen Museet kan man stadig 
nå at se, idet den først slutter d. 26. februar. 
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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	  
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Måske 3 fremtidige 
politikere fra 8.A 
på Skårup Skole i 

Folketinget på Christiansborg 
Folketingssalen, Christiansborg. 27. januar kl. 
18.37 · Copenhagen, Region Hovedstaden 

I dag var Katharina, Alberte og Annabell 
fra 8.b skolens repræsentanter ved 
#UP20 Ungdomsparlamentet i 
Folketinget, hvor de for en dag agerede 
politikere.  

De havde på forhånd forberedt et 
lovforslag, som blev behandlet i udvalg - 
og efter frokost var der program i 
folketingssalen, hvor Folketingets 
formand styrede slagets gang - og en 
håndfuld ministre herunder 
statsministeren svarede på spørgsmål. 
Derefter blev udvalgenes forslag 
behandlet. En supergod og meget 
lærerig dag. 

Her ses Alberte, Annabell og Katharina på 
Christiansborg; i Folketingssalen, ved 
Grundloven og på den berømte trappe.     
Her til venstre ses Alberte på talerstolen.                                
(Fotos LØ)                                                     Jan V 



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
Søndage:  kl. 09.00 – 12.00

Fotograf: Margit Løve Kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     MARTS - APRIL OG PRIMO MAJ 2020
   

TIL BORDS MED MORMOR OG FARMOR
Tekst: af Anders Kjærsig.  
Min nordjyske mormor sagde altid, at de to vigtigste ting i livet var at få noget at spise og så tro på 
Guds ord. Det samme sagde min farmor, der var storbondekone og kom fra et helt andet sted i 
landet. Men hun nævnte altid Guds ord, før hun nævnte maden, og det gjorde hun, fordi hun var op-
draget i et indremissionsk hjem. Det var min mormor ikke, hun var stationsforstanderfrue og erklæret 
socialdemokrat og vidste med sig selv, at man kun kunne forstå Gud, hvis man havde noget konkret at 
forholde det til. Det var madens og måltidets opgave, og derfor måtte den nødvendigvis komme først 
i den prioriterede rækkefølge. 

På trods af forskellig prioritering var de dog enige om, at det var i ordet og ved bordet, at det 
menneskelige livs højdepunkter fandtes. 

Lad mig derfor fortælle lidt om begge dele gennem begge personer. 

Skønt min farmor kunne improvisere bordbønner, der var alenlange og kunne drive selv Gud til 
vanvid, betød det intet ved siden af den overdådighed af mad, hun kunne præstere. Tværtimod vil 
jeg sige. For mens farmor bad, samlede vi andre appetit. Bordbønnen var nemlig måltidets aperitif 

Skarup
Kirke    Sogn

oo

Marts
Søndag d.  1. marts 1. søndag i fasten kl. 10.00 Anders Kjærsig
Tirsdag d.  3. marts Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg
Onsdag d.  4. marts Lejlighedskoret synger igen i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  8. marts
2. søndag i fasten
Efter gudstjenesten er der indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp. Se opslag her i kirkebladet.   

kl. 10.00

Tirsdag d. 10. marts Foredrag i Kirkeladen 
Emnet er : Den gode prædiken.

kl. 19.00-20.30 Anders Kjærsig

Onsdag d. 11. marts Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45
Søndag d. 15. marts 3. søndag i fasten. Kirkekaffe i Kirkeladen. kl. 10.00 Anders Kjærsig
Onsdag d. 18. marts Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45
Onsdag d. 18. marts Musik og stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 22. marts Midfaste kl. 10.00 Anders Kjærsig
Onsdag d. 25. marts Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45
Søndag d. 29. marts Mariæ bebudelsesdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

April
Onsdag d. 1. april Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45
Søndag d. 5. april Palmesøndag. Lejlighedskoret medvirker. kl. 10.00 Anders Kjærsig
Tirsdag d. 7. april Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg
Torsdag d. 9. april Skærtorsdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 10. april
Langfredag  
Med stemningsfyldte musikalske indslag ved korsanger 
Erik Jakobsen og organist Rasmus Grønborg.

kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 12. april
1. påskedag  
Kim Thorsen akkompagnerer organist Rasmus Grønborg 
på trækbasun.

kl. 10.00 Anders Kjærsig

Mandag d. 13. april
2. påskedag 
Koncertgudstjeneste med påskefortællingen i ord og 
musik med medvirken af gospelkoret ARISE.

kl. 16.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 14. april Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg
Onsdag d. 15. april Musik og stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 19. april 1. søndag efter påske kl. 09.00 ved vikarpræst
Søndag d. 26. april 2. søndag efter påske kl. 09.00 ved vikarpræst
Onsdag d. 29. april Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Maj
Søndag d.   3. maj 3. søndag efter påske. Kirkekaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig
Tirsdag d.   5. maj Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg
Onsdag d.   6. maj Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Fredag d.   8. maj Store Bededag Konfirmation  
Nærmere oplysninger kommer i kirkebladet for maj og juni.

kl. 09.00, kl. 11.00 
og kl.13.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  10. maj 4. søndag efter påske. kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG  
ARRANGEMENTER I MARTS, 
APRIL OG PRIMO MAJ 2020
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   på Sønderhve-
degård, og både 
farmor og os 
andre havde en 
uudtalt aftale 
om, at det var 
bedst, farmor 
førte ordet i 
sådanne sager. 
Med hård og 
kærlig hånd 
styrede hun 
både Vorherre 
og hele køkke-
net. Hun var en 

mester i begge dele, et naturtalent, der til stor glæde 
for os andre fik ord og mundvand til at gå op i en 
højere enhed.

Umiddelbart kunne det virke selvmodsigende at 
blande Guds ord med menneskets bord. Ikke mindst 
når man tog farmors livssyn i betragtning. Som god 
indremissionsk forsagede hun verden og alle dens 
glæder for som medgift engang at få en plads i det 
himmelske rige midt imellem faderen og sønnen. 
Og da alting har sin pris, er det en god ide at være 
rustet til den endelige prøve. Derfor røg og drak far-
mor ikke, hun spillede heller ikke kort eller dansede. 
Denne verdens glæder var jo kun en fattig afskyg-
ning af en højere virkelighed, og fortabte man sig i 
verdens glæder, så udelukkede man sig samtidig fra 
de himmelske. Det var logikken. 

Men ikke når det kom til maden. Her virkede logik-
ken nærmest omvendt. Det ville faktisk være svært 
at forestille sig et himmelsk bord, der kunne byde 
på mere end farmors. Selv det måltid, som Gud 
dækkede for Peter og bad ham spise af, var ikke at 
sammenligne; ej heller Esajas syn af marvfede retter 
og ædelt lagret vin - på nær det sidste. Vinen så vi 
ikke meget til.

Hos farmor var alt hjemmelavet helt fra bunden af 
og med produkter, man selv havde på gården. Hver 
aften bugnede bordet af varme, lune og kolde retter, 
der i forskellige tempi blev sendt rundt. Karlene, pi-
gerne og drengene åd, så det var en fryd. For enden 
af bordet tronede farmor imposant, mægtig og med 
tre dobbelthager og en attitude og et udtryk, som 
mindede om ordene fra skabelsesberetningen: „Se, 
alt var såre godt“. 

„Folk, der arbejder hårdt, skal også have noget at 
spise.“ Det var farmors valgsprog, og ingen skulle 
fortælle hende, at det kunne være anderledes, ikke 
engang vor Herre selv. Der var vel en grænse for 

forsagelse, mente farmor, og en lille smule glæde 
måtte man vel have selv i en forfængelig og fortabt 
verden, fortsatte hun. Som Adam tjente man jo til 
brødet i sit ansigts sved og vidste med sig selv, at 
man i bund og grund var en synder, og det kunne et 
par oksestege og nogle syltede pærer med råcreme 
vel ikke ændre så meget på.

Som dreng var et besøg i farmors spisekammer som 
en rejse ind i madens, smagens og Bibelens univers. 
Jeg kunne tilbringe timer inde i det rum. Her var 
sukker, ikke i pakker, men i sække, pølser og sul og 
fedt, store gryder med suppe, og lerkar med hjem-
melavede melboller og kødboller ; der var figenbud-
ding, som drev af flødeskum, så det til forveksling 
lignede et vinterlandskab, kager og lagkager, frugter 
og grønt, vindruer fra drivhuset. Rundt omkring på 
de forskellige poser og fade hang der små citater fra 
Bibelen. De lignede til forveksling varedeklarationer 
og mindede én om, at Gud var tilstede i alt selv i en 
skål med fedtegrever. På et fad med kogte grisetæer 
stod der skrevet med blokbogstaver : „Jeg er med 
dig, hvor end du går, ingen skal træde dig under 
foden“.  

Hos mormor så det anderledes ud. Maden var lige 
så god som hos farmor, men den blev ikke serveret 
med bordbønner. Vi skulle jo nødig få Gud galt i hal-
sen, sagde hun med et smil. Til gengæld havde hun 
en ubændig lyst til at diskutere religiøse spørgsmål. 
Og det foregik ikke ved aftensbordet. Det foregik kl. 
halv seks om morgenen, før alle endnu var stået op 
og vel og mærke kun for de få og udvalgte. 

At sidde sammen med mormor ude i hendes lille 
køkken og spise friskbagt franskbrød med ost og 
syltetøj og drikke Ceylon te med honning i, alt imens 
man diskuterede Guds eksistens, var for en dreng på 
tolv år som at blive indviet i en hemmelighed eller 
et mysterium, ingen andre end mormor og jeg kend-
te. Det var herligt. Langsomt og sikkert og sammen 
med solen, der så småt begyndte at titte frem, fik vi 
drukket det meste af en kande te samtidig med, at vi 
byggede en verden, hvor der var plads til både Gud 
og mennesket og fagforeningen, som mormor altid 
tilføjede - husk fagforeningen. 

Mormor havde altid flere oste og alle fra specielle 
mejerier og hver med sin smag. Nærmest som fast 
indslag sagde hun altid til mig, idet hun greb om den 
halvanden kilo store ost og holdt den op for øjnene: 
„Gud har skabt livet som denne ost, og enhver god 
ost, der smager af noget, har huller - det kan du ikke 
forstå nu, men det vil du forstå engang.“ „Amen“, 
tilføjede jeg rutinemæssigt, alt imens vi grinede over 
hele femøren og tog en ordentlig humpel af osten.

Der findes vel ikke en duft så forførende som blan-
dingen af gode oste med dampen af Ceylon te. På 
en og samme tid føres man dybt ned i tangskovenes 
forrådnelse og højt op i de krydrede luftlag op i 
himlen over skyerne. En dobbelthed man mister, hvis 
bordet er for overdådigt. For at fastholde både høj-
den og dybden kræver det nemlig en enkel og mod-
sætningsfyldt komposition. Det havde mormor sans 
for. Hun vidste, hvordan kærlighed dufter : Te og ost i 
en ligelig blanding tilsat en atmosfære af magi inklusiv 
sprog, samtale og ømhed - det var opskriften.

Når vi var færdige med osten, kom mormor altid 
med den sædvanlige overraskelse: En spandauer, 
med sprød kant og en ordentlig gul klat creme i 
midten. Mormor kaldte den for Guds øje, og fortalte 
mig, alt imens jeg grådigt fortærede øjet, at Gud 
kræver mådehold. Med cremen løbende ned af kin-
derne, kunne jeg kun give hende ret, for jeg vidste, at 
mormors Gudsforståelse havde den samme over-
flod og overskud, som smagen af spandaueren.
Lad os genoplive min farmors og min mormors 

univers eller ide, at det vigtigste i livet er ordet og 
bordet. Appetit til mad og appetit til liv er jo pro-
portional med de ord, vi hæfter på. Jo større ord 
des større bord. 

FOREDRAG 
TIRSDAG DEN 10. MARTS 
KL. 19.00 – 20.30 I KIRKELADEN.                                
ANDERS KJÆRSIG TALER OVER 
EMNET: „DEN GODE PRÆDIKEN“. 
Hvad er en god prædiken? Det er et godt spørgsmål. 
Svaret skal som regel hentes hos menigheden. De 
ved, hvad den gode prædiken er. De lytter jo. Alligevel 
kan man ofte skabe en god prædiken ved at tænke 
menigheden ind i det, man siger – også selvom de 
ikke er til stede. Det gælder for menighedens almen-
menneskelige erfaringer, forholdet mellem genken-
delighed og fremmedhed, det poetiske, rim og rap. 
At prædike vil med andre ord sige, at man forkynder 
Guds ord gennem en sans for erfaring og kommu-
nikation. Foredraget handler om alle disse aspekter: 
Formidling, kommunikation, retorik og budskab.  
Alle er velkommen.

NYT FRA GRAVER  
ANDERS DREJFELDT THOMSEN
Kære Skårup sogn. 
Først skal der lyde en dybfølt og stor tak for en 
fantastisk modtagelse i Skårup. 
Det er dejligt og yde et stykke arbejde og så i den 
grad mærke glæden/tilfredsheden fra andre over det, 
der bliver gjort. Det er en ubeskrivelig følelse, som 
giver lyst til mere, meget mere. 

Så tusind tak for det. 

Også en kæmpe tak 
skal lyde til Rasmus, 
Petra, Erik, Anders 
samt menighedsråd 
for en hektisk, men 
veloverstået og dejlig, 
aktiv og glædesfyldt 
december. 

Da vi begyndte på 
arbejdet i oktober, 

koncentrerede vi os mest om kirkegården. Det gør 
vi selvfølgelig stadigvæk, og jeg har mange ideer i 
støbeskeen til det kommende år og frem, og jeg 
prøver at samle det hele i en helhedsplan, så vi 
ender ud med, at Skårup kirkegård bliver en form 
for oase i byen. 

Et sted hvor man finder ro. Et rummeligt sted, enten 
du er pårørende, krydsende forælder med barn på 
vej til skole, eller bare almindelig interesseret. 

Her 3 måneder efter har jeg stille og roligt bevæget 
mig ind på mit kontor og konstateret, at her også 
kræver en opdatering/oprydning. Så lad mig benytte 
dette forum til at komme med en opfordring til folk 

som har, eller kender nogen som har gravsted på 
Skårup kirkegård.

Kig forbi (der er kaffe på kanden), skriv en mail, eller 
ring mig op, så vi kan få en snak om tingene, så vi 
kan få det hele ajourført. En af de første ting, jeg 
gjorde, var at sende hjemfaldsbreve ud til udløbne 
gravsteder. Her mangler jeg stadig svar fra en del. 
Og 8 af brevene er indtil videre kommet retur. Det 
drejer sig om: 

Afd. 4 nr. 174-175 - Afd. 5 nr. 124-125 - Afd. 3 nr. 
317C - Afd. 3 nr. 274 - Afd. 3 nr. 91-92 - Afd. 5 nr. 
182 - Afd. 4 nr. 122-123 - Afd. Nr. 193-194. 

Det er meget vigtigt, at man som gravstedsdebitor/
indehaver har oplyst CPR-nr., da dette gør, at en 
flytning automatisk registreres. 

Jeg er også meget interesseret i folk, som kunne 
have oplysninger vedrørende gravstederne på plæ-
nen ved kirken. Både de synlige (dem med plader) 
og de usynlige (den anonyme del af plænen).  

Mange hilsner Anders D. Thomsen, graver og kirke-
tjener ved Skårup Kirke og Kirkegård.

VI SAMLER IND I HELE DANMARK 
FOR FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

SØNDAG D. 8. MARTS 
I år går pengene til verdens fattigste mennesker, til dem, der 
bliver hårdest ramt af klimaforandringerne. 

Midlerne går til træbeplant-
ninger, nye dæmninger, sikring 
af huse og veje, vandpumper 
og nye afgrøder, der bedre 
kan klare de store vejrforan-
dringer. 

Der er virkelig brug for klima-
hjælp. Flere mennesker og dyr 
sulter, og det skaber konflik-
ter og sender mennesker på 
flugt, for at de kan overleve. 

STØT OP om  
indsamlingen! 

Tag din ven, din familie 
eller nabo med. 

Det betyder meget for de mennesker, der har brug for hjælp. 
For dem, der tidligere har modtaget udviklingshjælp, betyder 
det, at alt ikke er spildte kræfter. 

HJÆLP OS i Skårup Kirke med at samle ind!  

GIV 2 - 3 TIMER AF DIN TID FOR AT HJÆLPE ANDRE!

Vi mødes i Skårup Kirkes Kirkelade kl. 11.00. 
Der vil være et lille traktement efter indsamlingen ved 14-tiden.

Spørgsmål eller mere info? 
Ring til Jytte Philipsen på tlf. 28 31 63 00.
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   på Sønderhve-
degård, og både 
farmor og os 
andre havde en 
uudtalt aftale 
om, at det var 
bedst, farmor 
førte ordet i 
sådanne sager. 
Med hård og 
kærlig hånd 
styrede hun 
både Vorherre 
og hele køkke-
net. Hun var en 

mester i begge dele, et naturtalent, der til stor glæde 
for os andre fik ord og mundvand til at gå op i en 
højere enhed.

Umiddelbart kunne det virke selvmodsigende at 
blande Guds ord med menneskets bord. Ikke mindst 
når man tog farmors livssyn i betragtning. Som god 
indremissionsk forsagede hun verden og alle dens 
glæder for som medgift engang at få en plads i det 
himmelske rige midt imellem faderen og sønnen. 
Og da alting har sin pris, er det en god ide at være 
rustet til den endelige prøve. Derfor røg og drak far-
mor ikke, hun spillede heller ikke kort eller dansede. 
Denne verdens glæder var jo kun en fattig afskyg-
ning af en højere virkelighed, og fortabte man sig i 
verdens glæder, så udelukkede man sig samtidig fra 
de himmelske. Det var logikken. 

Men ikke når det kom til maden. Her virkede logik-
ken nærmest omvendt. Det ville faktisk være svært 
at forestille sig et himmelsk bord, der kunne byde 
på mere end farmors. Selv det måltid, som Gud 
dækkede for Peter og bad ham spise af, var ikke at 
sammenligne; ej heller Esajas syn af marvfede retter 
og ædelt lagret vin - på nær det sidste. Vinen så vi 
ikke meget til.

Hos farmor var alt hjemmelavet helt fra bunden af 
og med produkter, man selv havde på gården. Hver 
aften bugnede bordet af varme, lune og kolde retter, 
der i forskellige tempi blev sendt rundt. Karlene, pi-
gerne og drengene åd, så det var en fryd. For enden 
af bordet tronede farmor imposant, mægtig og med 
tre dobbelthager og en attitude og et udtryk, som 
mindede om ordene fra skabelsesberetningen: „Se, 
alt var såre godt“. 

„Folk, der arbejder hårdt, skal også have noget at 
spise.“ Det var farmors valgsprog, og ingen skulle 
fortælle hende, at det kunne være anderledes, ikke 
engang vor Herre selv. Der var vel en grænse for 

forsagelse, mente farmor, og en lille smule glæde 
måtte man vel have selv i en forfængelig og fortabt 
verden, fortsatte hun. Som Adam tjente man jo til 
brødet i sit ansigts sved og vidste med sig selv, at 
man i bund og grund var en synder, og det kunne et 
par oksestege og nogle syltede pærer med råcreme 
vel ikke ændre så meget på.

Som dreng var et besøg i farmors spisekammer som 
en rejse ind i madens, smagens og Bibelens univers. 
Jeg kunne tilbringe timer inde i det rum. Her var 
sukker, ikke i pakker, men i sække, pølser og sul og 
fedt, store gryder med suppe, og lerkar med hjem-
melavede melboller og kødboller ; der var figenbud-
ding, som drev af flødeskum, så det til forveksling 
lignede et vinterlandskab, kager og lagkager, frugter 
og grønt, vindruer fra drivhuset. Rundt omkring på 
de forskellige poser og fade hang der små citater fra 
Bibelen. De lignede til forveksling varedeklarationer 
og mindede én om, at Gud var tilstede i alt selv i en 
skål med fedtegrever. På et fad med kogte grisetæer 
stod der skrevet med blokbogstaver : „Jeg er med 
dig, hvor end du går, ingen skal træde dig under 
foden“.  

Hos mormor så det anderledes ud. Maden var lige 
så god som hos farmor, men den blev ikke serveret 
med bordbønner. Vi skulle jo nødig få Gud galt i hal-
sen, sagde hun med et smil. Til gengæld havde hun 
en ubændig lyst til at diskutere religiøse spørgsmål. 
Og det foregik ikke ved aftensbordet. Det foregik kl. 
halv seks om morgenen, før alle endnu var stået op 
og vel og mærke kun for de få og udvalgte. 

At sidde sammen med mormor ude i hendes lille 
køkken og spise friskbagt franskbrød med ost og 
syltetøj og drikke Ceylon te med honning i, alt imens 
man diskuterede Guds eksistens, var for en dreng på 
tolv år som at blive indviet i en hemmelighed eller 
et mysterium, ingen andre end mormor og jeg kend-
te. Det var herligt. Langsomt og sikkert og sammen 
med solen, der så småt begyndte at titte frem, fik vi 
drukket det meste af en kande te samtidig med, at vi 
byggede en verden, hvor der var plads til både Gud 
og mennesket og fagforeningen, som mormor altid 
tilføjede - husk fagforeningen. 

Mormor havde altid flere oste og alle fra specielle 
mejerier og hver med sin smag. Nærmest som fast 
indslag sagde hun altid til mig, idet hun greb om den 
halvanden kilo store ost og holdt den op for øjnene: 
„Gud har skabt livet som denne ost, og enhver god 
ost, der smager af noget, har huller - det kan du ikke 
forstå nu, men det vil du forstå engang.“ „Amen“, 
tilføjede jeg rutinemæssigt, alt imens vi grinede over 
hele femøren og tog en ordentlig humpel af osten.

Der findes vel ikke en duft så forførende som blan-
dingen af gode oste med dampen af Ceylon te. På 
en og samme tid føres man dybt ned i tangskovenes 
forrådnelse og højt op i de krydrede luftlag op i 
himlen over skyerne. En dobbelthed man mister, hvis 
bordet er for overdådigt. For at fastholde både høj-
den og dybden kræver det nemlig en enkel og mod-
sætningsfyldt komposition. Det havde mormor sans 
for. Hun vidste, hvordan kærlighed dufter : Te og ost i 
en ligelig blanding tilsat en atmosfære af magi inklusiv 
sprog, samtale og ømhed - det var opskriften.

Når vi var færdige med osten, kom mormor altid 
med den sædvanlige overraskelse: En spandauer, 
med sprød kant og en ordentlig gul klat creme i 
midten. Mormor kaldte den for Guds øje, og fortalte 
mig, alt imens jeg grådigt fortærede øjet, at Gud 
kræver mådehold. Med cremen løbende ned af kin-
derne, kunne jeg kun give hende ret, for jeg vidste, at 
mormors Gudsforståelse havde den samme over-
flod og overskud, som smagen af spandaueren.
Lad os genoplive min farmors og min mormors 

univers eller ide, at det vigtigste i livet er ordet og 
bordet. Appetit til mad og appetit til liv er jo pro-
portional med de ord, vi hæfter på. Jo større ord 
des større bord. 

FOREDRAG 
TIRSDAG DEN 10. MARTS 
KL. 19.00 – 20.30 I KIRKELADEN.                                
ANDERS KJÆRSIG TALER OVER 
EMNET: „DEN GODE PRÆDIKEN“. 
Hvad er en god prædiken? Det er et godt spørgsmål. 
Svaret skal som regel hentes hos menigheden. De 
ved, hvad den gode prædiken er. De lytter jo. Alligevel 
kan man ofte skabe en god prædiken ved at tænke 
menigheden ind i det, man siger – også selvom de 
ikke er til stede. Det gælder for menighedens almen-
menneskelige erfaringer, forholdet mellem genken-
delighed og fremmedhed, det poetiske, rim og rap. 
At prædike vil med andre ord sige, at man forkynder 
Guds ord gennem en sans for erfaring og kommu-
nikation. Foredraget handler om alle disse aspekter: 
Formidling, kommunikation, retorik og budskab.  
Alle er velkommen.

NYT FRA GRAVER  
ANDERS DREJFELDT THOMSEN
Kære Skårup sogn. 
Først skal der lyde en dybfølt og stor tak for en 
fantastisk modtagelse i Skårup. 
Det er dejligt og yde et stykke arbejde og så i den 
grad mærke glæden/tilfredsheden fra andre over det, 
der bliver gjort. Det er en ubeskrivelig følelse, som 
giver lyst til mere, meget mere. 

Så tusind tak for det. 

Også en kæmpe tak 
skal lyde til Rasmus, 
Petra, Erik, Anders 
samt menighedsråd 
for en hektisk, men 
veloverstået og dejlig, 
aktiv og glædesfyldt 
december. 

Da vi begyndte på 
arbejdet i oktober, 

koncentrerede vi os mest om kirkegården. Det gør 
vi selvfølgelig stadigvæk, og jeg har mange ideer i 
støbeskeen til det kommende år og frem, og jeg 
prøver at samle det hele i en helhedsplan, så vi 
ender ud med, at Skårup kirkegård bliver en form 
for oase i byen. 

Et sted hvor man finder ro. Et rummeligt sted, enten 
du er pårørende, krydsende forælder med barn på 
vej til skole, eller bare almindelig interesseret. 

Her 3 måneder efter har jeg stille og roligt bevæget 
mig ind på mit kontor og konstateret, at her også 
kræver en opdatering/oprydning. Så lad mig benytte 
dette forum til at komme med en opfordring til folk 

som har, eller kender nogen som har gravsted på 
Skårup kirkegård.

Kig forbi (der er kaffe på kanden), skriv en mail, eller 
ring mig op, så vi kan få en snak om tingene, så vi 
kan få det hele ajourført. En af de første ting, jeg 
gjorde, var at sende hjemfaldsbreve ud til udløbne 
gravsteder. Her mangler jeg stadig svar fra en del. 
Og 8 af brevene er indtil videre kommet retur. Det 
drejer sig om: 

Afd. 4 nr. 174-175 - Afd. 5 nr. 124-125 - Afd. 3 nr. 
317C - Afd. 3 nr. 274 - Afd. 3 nr. 91-92 - Afd. 5 nr. 
182 - Afd. 4 nr. 122-123 - Afd. Nr. 193-194. 

Det er meget vigtigt, at man som gravstedsdebitor/
indehaver har oplyst CPR-nr., da dette gør, at en 
flytning automatisk registreres. 

Jeg er også meget interesseret i folk, som kunne 
have oplysninger vedrørende gravstederne på plæ-
nen ved kirken. Både de synlige (dem med plader) 
og de usynlige (den anonyme del af plænen).  

Mange hilsner Anders D. Thomsen, graver og kirke-
tjener ved Skårup Kirke og Kirkegård.

VI SAMLER IND I HELE DANMARK 
FOR FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

SØNDAG D. 8. MARTS 
I år går pengene til verdens fattigste mennesker, til dem, der 
bliver hårdest ramt af klimaforandringerne. 

Midlerne går til træbeplant-
ninger, nye dæmninger, sikring 
af huse og veje, vandpumper 
og nye afgrøder, der bedre 
kan klare de store vejrforan-
dringer. 

Der er virkelig brug for klima-
hjælp. Flere mennesker og dyr 
sulter, og det skaber konflik-
ter og sender mennesker på 
flugt, for at de kan overleve. 

STØT OP om  
indsamlingen! 

Tag din ven, din familie 
eller nabo med. 

Det betyder meget for de mennesker, der har brug for hjælp. 
For dem, der tidligere har modtaget udviklingshjælp, betyder 
det, at alt ikke er spildte kræfter. 

HJÆLP OS i Skårup Kirke med at samle ind!  

GIV 2 - 3 TIMER AF DIN TID FOR AT HJÆLPE ANDRE!

Vi mødes i Skårup Kirkes Kirkelade kl. 11.00. 
Der vil være et lille traktement efter indsamlingen ved 14-tiden.

Spørgsmål eller mere info? 
Ring til Jytte Philipsen på tlf. 28 31 63 00.
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   på Sønderhve-
degård, og både 
farmor og os 
andre havde en 
uudtalt aftale 
om, at det var 
bedst, farmor 
førte ordet i 
sådanne sager. 
Med hård og 
kærlig hånd 
styrede hun 
både Vorherre 
og hele køkke-
net. Hun var en 

mester i begge dele, et naturtalent, der til stor glæde 
for os andre fik ord og mundvand til at gå op i en 
højere enhed.

Umiddelbart kunne det virke selvmodsigende at 
blande Guds ord med menneskets bord. Ikke mindst 
når man tog farmors livssyn i betragtning. Som god 
indremissionsk forsagede hun verden og alle dens 
glæder for som medgift engang at få en plads i det 
himmelske rige midt imellem faderen og sønnen. 
Og da alting har sin pris, er det en god ide at være 
rustet til den endelige prøve. Derfor røg og drak far-
mor ikke, hun spillede heller ikke kort eller dansede. 
Denne verdens glæder var jo kun en fattig afskyg-
ning af en højere virkelighed, og fortabte man sig i 
verdens glæder, så udelukkede man sig samtidig fra 
de himmelske. Det var logikken. 

Men ikke når det kom til maden. Her virkede logik-
ken nærmest omvendt. Det ville faktisk være svært 
at forestille sig et himmelsk bord, der kunne byde 
på mere end farmors. Selv det måltid, som Gud 
dækkede for Peter og bad ham spise af, var ikke at 
sammenligne; ej heller Esajas syn af marvfede retter 
og ædelt lagret vin - på nær det sidste. Vinen så vi 
ikke meget til.

Hos farmor var alt hjemmelavet helt fra bunden af 
og med produkter, man selv havde på gården. Hver 
aften bugnede bordet af varme, lune og kolde retter, 
der i forskellige tempi blev sendt rundt. Karlene, pi-
gerne og drengene åd, så det var en fryd. For enden 
af bordet tronede farmor imposant, mægtig og med 
tre dobbelthager og en attitude og et udtryk, som 
mindede om ordene fra skabelsesberetningen: „Se, 
alt var såre godt“. 

„Folk, der arbejder hårdt, skal også have noget at 
spise.“ Det var farmors valgsprog, og ingen skulle 
fortælle hende, at det kunne være anderledes, ikke 
engang vor Herre selv. Der var vel en grænse for 

forsagelse, mente farmor, og en lille smule glæde 
måtte man vel have selv i en forfængelig og fortabt 
verden, fortsatte hun. Som Adam tjente man jo til 
brødet i sit ansigts sved og vidste med sig selv, at 
man i bund og grund var en synder, og det kunne et 
par oksestege og nogle syltede pærer med råcreme 
vel ikke ændre så meget på.

Som dreng var et besøg i farmors spisekammer som 
en rejse ind i madens, smagens og Bibelens univers. 
Jeg kunne tilbringe timer inde i det rum. Her var 
sukker, ikke i pakker, men i sække, pølser og sul og 
fedt, store gryder med suppe, og lerkar med hjem-
melavede melboller og kødboller ; der var figenbud-
ding, som drev af flødeskum, så det til forveksling 
lignede et vinterlandskab, kager og lagkager, frugter 
og grønt, vindruer fra drivhuset. Rundt omkring på 
de forskellige poser og fade hang der små citater fra 
Bibelen. De lignede til forveksling varedeklarationer 
og mindede én om, at Gud var tilstede i alt selv i en 
skål med fedtegrever. På et fad med kogte grisetæer 
stod der skrevet med blokbogstaver : „Jeg er med 
dig, hvor end du går, ingen skal træde dig under 
foden“.  

Hos mormor så det anderledes ud. Maden var lige 
så god som hos farmor, men den blev ikke serveret 
med bordbønner. Vi skulle jo nødig få Gud galt i hal-
sen, sagde hun med et smil. Til gengæld havde hun 
en ubændig lyst til at diskutere religiøse spørgsmål. 
Og det foregik ikke ved aftensbordet. Det foregik kl. 
halv seks om morgenen, før alle endnu var stået op 
og vel og mærke kun for de få og udvalgte. 

At sidde sammen med mormor ude i hendes lille 
køkken og spise friskbagt franskbrød med ost og 
syltetøj og drikke Ceylon te med honning i, alt imens 
man diskuterede Guds eksistens, var for en dreng på 
tolv år som at blive indviet i en hemmelighed eller 
et mysterium, ingen andre end mormor og jeg kend-
te. Det var herligt. Langsomt og sikkert og sammen 
med solen, der så småt begyndte at titte frem, fik vi 
drukket det meste af en kande te samtidig med, at vi 
byggede en verden, hvor der var plads til både Gud 
og mennesket og fagforeningen, som mormor altid 
tilføjede - husk fagforeningen. 

Mormor havde altid flere oste og alle fra specielle 
mejerier og hver med sin smag. Nærmest som fast 
indslag sagde hun altid til mig, idet hun greb om den 
halvanden kilo store ost og holdt den op for øjnene: 
„Gud har skabt livet som denne ost, og enhver god 
ost, der smager af noget, har huller - det kan du ikke 
forstå nu, men det vil du forstå engang.“ „Amen“, 
tilføjede jeg rutinemæssigt, alt imens vi grinede over 
hele femøren og tog en ordentlig humpel af osten.

Der findes vel ikke en duft så forførende som blan-
dingen af gode oste med dampen af Ceylon te. På 
en og samme tid føres man dybt ned i tangskovenes 
forrådnelse og højt op i de krydrede luftlag op i 
himlen over skyerne. En dobbelthed man mister, hvis 
bordet er for overdådigt. For at fastholde både høj-
den og dybden kræver det nemlig en enkel og mod-
sætningsfyldt komposition. Det havde mormor sans 
for. Hun vidste, hvordan kærlighed dufter : Te og ost i 
en ligelig blanding tilsat en atmosfære af magi inklusiv 
sprog, samtale og ømhed - det var opskriften.

Når vi var færdige med osten, kom mormor altid 
med den sædvanlige overraskelse: En spandauer, 
med sprød kant og en ordentlig gul klat creme i 
midten. Mormor kaldte den for Guds øje, og fortalte 
mig, alt imens jeg grådigt fortærede øjet, at Gud 
kræver mådehold. Med cremen løbende ned af kin-
derne, kunne jeg kun give hende ret, for jeg vidste, at 
mormors Gudsforståelse havde den samme over-
flod og overskud, som smagen af spandaueren.
Lad os genoplive min farmors og min mormors 

univers eller ide, at det vigtigste i livet er ordet og 
bordet. Appetit til mad og appetit til liv er jo pro-
portional med de ord, vi hæfter på. Jo større ord 
des større bord. 

FOREDRAG 
TIRSDAG DEN 10. MARTS 
KL. 19.00 – 20.30 I KIRKELADEN.                                
ANDERS KJÆRSIG TALER OVER 
EMNET: „DEN GODE PRÆDIKEN“. 
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Det er dejligt og yde et stykke arbejde og så i den 
grad mærke glæden/tilfredsheden fra andre over det, 
der bliver gjort. Det er en ubeskrivelig følelse, som 
giver lyst til mere, meget mere. 

Så tusind tak for det. 
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VI SAMLER IND I HELE DANMARK 
FOR FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP

SØNDAG D. 8. MARTS 
I år går pengene til verdens fattigste mennesker, til dem, der 
bliver hårdest ramt af klimaforandringerne. 

Midlerne går til træbeplant-
ninger, nye dæmninger, sikring 
af huse og veje, vandpumper 
og nye afgrøder, der bedre 
kan klare de store vejrforan-
dringer. 

Der er virkelig brug for klima-
hjælp. Flere mennesker og dyr 
sulter, og det skaber konflik-
ter og sender mennesker på 
flugt, for at de kan overleve. 

STØT OP om  
indsamlingen! 

Tag din ven, din familie 
eller nabo med. 

Det betyder meget for de mennesker, der har brug for hjælp. 
For dem, der tidligere har modtaget udviklingshjælp, betyder 
det, at alt ikke er spildte kræfter. 

HJÆLP OS i Skårup Kirke med at samle ind!  

GIV 2 - 3 TIMER AF DIN TID FOR AT HJÆLPE ANDRE!

Vi mødes i Skårup Kirkes Kirkelade kl. 11.00. 
Der vil være et lille traktement efter indsamlingen ved 14-tiden.

Spørgsmål eller mere info? 
Ring til Jytte Philipsen på tlf. 28 31 63 00.

	

	

	

	



57

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
Søndage:  kl. 09.00 – 12.00

Fotograf: Margit Løve Kølle

SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     MARTS - APRIL OG PRIMO MAJ 2020
   

TIL BORDS MED MORMOR OG FARMOR
Tekst: af Anders Kjærsig.  
Min nordjyske mormor sagde altid, at de to vigtigste ting i livet var at få noget at spise og så tro på 
Guds ord. Det samme sagde min farmor, der var storbondekone og kom fra et helt andet sted i 
landet. Men hun nævnte altid Guds ord, før hun nævnte maden, og det gjorde hun, fordi hun var op-
draget i et indremissionsk hjem. Det var min mormor ikke, hun var stationsforstanderfrue og erklæret 
socialdemokrat og vidste med sig selv, at man kun kunne forstå Gud, hvis man havde noget konkret at 
forholde det til. Det var madens og måltidets opgave, og derfor måtte den nødvendigvis komme først 
i den prioriterede rækkefølge. 

På trods af forskellig prioritering var de dog enige om, at det var i ordet og ved bordet, at det 
menneskelige livs højdepunkter fandtes. 

Lad mig derfor fortælle lidt om begge dele gennem begge personer. 

Skønt min farmor kunne improvisere bordbønner, der var alenlange og kunne drive selv Gud til 
vanvid, betød det intet ved siden af den overdådighed af mad, hun kunne præstere. Tværtimod vil 
jeg sige. For mens farmor bad, samlede vi andre appetit. Bordbønnen var nemlig måltidets aperitif 

Skarup
Kirke    Sogn

oo

Marts
Søndag d.  1. marts 1. søndag i fasten kl. 10.00 Anders Kjærsig
Tirsdag d.  3. marts Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg
Onsdag d.  4. marts Lejlighedskoret synger igen i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Søndag d.  8. marts
2. søndag i fasten
Efter gudstjenesten er der indsamling til Folkekirkens 
Nødhjælp. Se opslag her i kirkebladet.   

kl. 10.00

Tirsdag d. 10. marts Foredrag i Kirkeladen 
Emnet er : Den gode prædiken.

kl. 19.00-20.30 Anders Kjærsig

Onsdag d. 11. marts Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45
Søndag d. 15. marts 3. søndag i fasten. Kirkekaffe i Kirkeladen. kl. 10.00 Anders Kjærsig
Onsdag d. 18. marts Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45
Onsdag d. 18. marts Musik og stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 22. marts Midfaste kl. 10.00 Anders Kjærsig
Onsdag d. 25. marts Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45
Søndag d. 29. marts Mariæ bebudelsesdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

April
Onsdag d. 1. april Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45
Søndag d. 5. april Palmesøndag. Lejlighedskoret medvirker. kl. 10.00 Anders Kjærsig
Tirsdag d. 7. april Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg
Torsdag d. 9. april Skærtorsdag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 10. april
Langfredag  
Med stemningsfyldte musikalske indslag ved korsanger 
Erik Jakobsen og organist Rasmus Grønborg.

kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 12. april
1. påskedag  
Kim Thorsen akkompagnerer organist Rasmus Grønborg 
på trækbasun.

kl. 10.00 Anders Kjærsig

Mandag d. 13. april
2. påskedag 
Koncertgudstjeneste med påskefortællingen i ord og 
musik med medvirken af gospelkoret ARISE.

kl. 16.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 14. april Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg
Onsdag d. 15. april Musik og stilhed i kirken kl. 17.00-18.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 19. april 1. søndag efter påske kl. 09.00 ved vikarpræst
Søndag d. 26. april 2. søndag efter påske kl. 09.00 ved vikarpræst
Onsdag d. 29. april Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Maj
Søndag d.   3. maj 3. søndag efter påske. Kirkekaffe i Kirkeladen kl. 10.00 Anders Kjærsig
Tirsdag d.   5. maj Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00-20.00 Rasmus Grønborg
Onsdag d.   6. maj Lejlighedskoret synger i Kirkeladen kl. 10.00-11.45

Fredag d.   8. maj Store Bededag Konfirmation  
Nærmere oplysninger kommer i kirkebladet for maj og juni.

kl. 09.00, kl. 11.00 
og kl.13.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  10. maj 4. søndag efter påske. kl. 10.00 Anders Kjærsig

GUDSTJENESTER OG  
ARRANGEMENTER I MARTS, 
APRIL OG PRIMO MAJ 2020
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De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
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GUDSTJENESTER OG  
ARRANGEMENTER I MARTS, 
APRIL OG PRIMO MAJ 2020
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

DYREHANDEL
APS

“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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Skårup Pensionistforening  

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 
Gennemførte arrangementer 

 Fællesspisning og underholdning  for 58 pers. med Børge Larsens musiker og sanger  Tonny som 
underholdt os med musik og viser af Sigfred Pedersen.  Han gjorde det fantastisk  og vi havde en 
rigtig hyggelig aften.     

 

 

                                           

 Vi har været rundt med det nye program for det første halve år 2020 og fornyelse 
af medlemskort. Flere har vi ikke truffet hjemme, men der skulle gerne være lagt 
et program i postkassen. Der kan betales  på mobilpay 427895 eller til Sydbank 
reg.7045 konto 0001304284 Evt. ved næste arrangement I møder op til. 

Medlemskontingent Kr. 60,- pr. pers. 

Skulle nogen ikke have modtaget det, beklager vi meget, men i er velkommen til at 
kontakte bestyrelsen, så skal vi levere et. 
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Kommende arrangementer. 

 
ONSDAG, den 19. februar kl.18.00 FASTELAVNSSPISNING med dæmpet musik af Mogens ” 
maler” Menuen består af nakkesteg med bagte rodfrugter, kartofler, skysovs og asier samt kaffe 
og fastelavnsboller.  PRIS: KR. 100, - 

BINDENDE TILMELDING SENEST DEN 12. FEB. 

 

ONSDAG, den 4. marts kl.19.00 Foredrag med Henning Frandsen – Pigerne på Sprogø og 
mændene på Livø og racehygiejnen. (Dette foredrag blev tidligere aflyst p.g.a. sygdom). Kom og 
hør et spændende foredrag. Udstødt og deporteret.                                                                                                           
Der serveres kaffe og kage Pris: kr. 50,- HUSK TILMELDING SENEST DEN 1.MARTS 

 
 

ONSDAG, den 18. marts kl. 16.30 Generalforsamling i alle 3 foreninger tilknyttet huset 
Pensionisthuset, Pensionisthusets Støtter og Pensionistforeningen.  

Der serveres efterfølgende gratis gule ærter med tilbehør og kaffe. TILMELDING NØDVENDIG 
SENEST den 11. marts, for dem der vil spise med. 
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GENERALFORSAMLINGEN AFHOLDES I HENHOLD TIL VEDTÆGTERNE: 

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes med følgende dagsorden i 1. kvartal. 

§4 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Kassereren forelægger beretning. 

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

5. Valg af revisorer og suppleanter for disse. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

§5 

Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel ved annoncering i foreningens eget 
blad. Ekstraordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel og kan afholdes når bestyrelsen finder det 
påkrævet eller ved 15 pct. Af medlemmerne kræver det. 

Mød op og gør din indflydelse gældende. 

ONSDAG, den 15. april 2020 kl. 12.00 PÅSKEFROKOST 

Med sild, æg og tilbehør samt diverse retter.  Bestyrelsen vil i år selv stå for tilberedningen af 
frokosten. BINDENDE TILMELDING SENEST 10. april   Kr. 100.00 

                                       
ONSDAG, den 29. april 2020 kl.14.00- MODEOPVISNING 

 med forårstøj fra Senior Shoppen. Som sædvanlig er det lokale damer der viser tøjet frem. Vi 
glæder os til en hyggelig eftermiddag. Mænd er selvfølgelig også velkommen, selvom der ikke er 
herretøj på programmet. 
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Der serveres et glas vin og chips samt kaffe. Pris Kr. 40.00 

 
ONSDAG, den 13. maj 2020. FORÅRSUDFLUGT til DITLEVSDAL BISON FARM. 

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.12.00 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 
hjem ca. kl.18 

Tilmeld jer allerede nu, hvis i vil med på turen, idet der er max. antal. Bindende tilmelding. 

Prisen for dette arrangement er kr.300,-excl. drikkevarer.  

                                

 

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 



64

														Nyt	fra	damgårdsklubben				
Der	er	afholdt	ordinær	generalforsamling	på	Damgården	og	der	var	43	deltagere.	

Formanden	bød	velkommen	og	Jørn	Erik	blev	valgt	til	dirigent	

Formandens	beretning	handlede	om	de	aktiviteter	der	har	været	i	2019.	

Samarbejdet	med	Damgården	bliver	nu	styrket	efter	at	der	har	været	afholdt	møder	til	gavn	og	glæde	for	
de	ældre	i	sognet.	

I	årets	løb	er	der	blevet	afholdt	spillegilde,	loppemarked	samt	julemarked	med	velbesøgte	arrangementer.	

Kassereren	gennemgik	årets	regnskab,	der	viste	et	godt	resultat	og	det	er	takket	være	solgte	medlemskort	
og	den	indsats,	der	er	ydet	i	bestyrelsen.	

Der	var	kun	indkommet	1	forslag	som	blev	drøftet	og	som	skal	behandles	på	første	bestyrelsesmøde	

Efter	valg	består	den	nye	bestyrelse	af	Hans	Rasmussen,	Marianne	Hansen,	Ingrid	Nielsen,	

Hanne	Hansen,	Peter	Rasmussen,	Allan	Rasmussen	og	Jan	Nielsen	

Suppleanter	Annie	Hansen	og	Anne	Marie	Rasmussen	

Valg	af	2	revisorer:	Annie	Buch,	Mogens	Christensen	og	suppleant	Erik	Knudsen	

Til	sidst	rettede	formanden	en	stor	tak	til	vores	sponsorer	og	til	alle	der	har	bakket	op	om	vores	arbejde	i	
klubben.	
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Den årlige generalforsamling i Vejstrup forsamlingshus og Støtteforeningen afholdes 

torsdag den 27. februar 2020 kl. 18.00 – 21.00. 

Foreningen er vært ved en let anretning, inden den egentlige generalforsamling starter. 

Tilmelding kræves ikke. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Aflæggelse af beretning, herunder orientering om byggeprocessen 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens oplæg til eventuel lånoptagning i 

forbindelse med delvis selvfinansiering af ombygningen 

5. Indkomne forslag. Eventuelle forslag offentliggøres på www.vejstrupforsamlingshus.dk i 

ugen før generalforsamlingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

7. Valg af formand 

8. Valg af 2 revisorer og suppleant 

9. Eventuelt 

 

Følgende er på valg til forsamlingshusbestyrelsen: 

Ene Wolfsberg – genopstiller ikke 

Henrik Kramer – modtager genvalg 

Henrik Hansen – modtager genvalg 

Michael Tørnqvist – modtager genvalg 

 

Til støtteforeningens bestyrelse skal vælges 1 nyt medlem, idet et medlem er trådt ud af 

bestyrelsen. 

 

 
 

Foreningens formål 

At varetage sociale, kulturelle og samfundsmæssige interesser i Vejstrup by og omegn. 

At drive og vedligeholde Vejstrup Forsamlingshus. 

At være samarbejdende led mellem byrådet og borgerne i området. 
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Tekst og billeder: Elisabeth Antonsen 

I Vejstrup er endnu endnu en ny aktivitet ved at finde fodfæste, idet ”Vejstrup spiser sammen” 

- foreløbig en gang i hver af årets ulige måneder. Torsdag den 16. januar serveredes lækker 

pizza med spændende salater, pavlova, kaffe og te, og næsten 70 personer fandt vejen til 

fællesspisningen, der denne aften yderligere havde fokus på at sige velkommen til Vejstrup til 

dem, der var flyttet til i 2019.  

 

                                 
 

Der deltog fem af de nytilflyttede familier, som blev hilst velkommen med flag og en ny folder -

”Velkommen til Vejstrup”. Folderen vil blive husstandsomdelt, og idéen med den er blandt 

andet, at man – hvis man får en ny nabo – skal banke på og forære en folder til den/de nye.     

                       

 
 

En gruppe frivillige fremstiller maden til Vejstrup spiser sammen. Tidsrammen for måltidet er kl. 

18.00 til 20.00.  

Idéen er, at man skal komme, som man er – gerne i arbejdstøj og direkte fra arbejde, hvis det 

falder bedst sammen med familiens planlægning. Man hjælper hinanden med at rydde op, men 

det er helt ok, hvis man har brug for at gå hjem og hvile ud efter arbejdsdagen eller putte børn 

i seng. Så får man nok mulighed for at hjælpe med noget andet en anden gang. 
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Tekst og billeder: Elisabeth Antonsen 

 

Nytårsdag kl. 15.00 mødtes 30 Vejstrupborgere til nytårskur i Vejstrup Forsamlingshus for at 

ønske hinanden godt nytår. Det blev en hyggelig og helt uformel times tid med bobler og 

hjemmebagt kransekage. 

 

         

Formanden kunne i en lille tale glæde sig over et godt 2019 og se frem til et spændende 2020 

med nye tiltag og igangsætning af salg af folke- og erhvervsaktier til den forhåbentlig 

forestående ombygning. 

 

 

Lørdag den 14. marts kl. 10.00 – 14.00 er der forårsloppemarked i Vejstrup Forsamlingshus. 

Du har mulighed for at leje en stand – men vær kvik. Vi plejer at have hurtigt udsolgt af 

stande. Pris pr. bord: 65 kr. (75 x 195 opstilles af Huset). 

Der er plads til lidt indretning og blikfang m. småborde ell. fx et tøjstativ omkring standen. 

der er adgang til forsamlingshuset for standholdere fra kl. 08.30 lørdag, og der må tidligst 

pakkes sammen kl.14.,00 når markedet lukker. 

Medbring egen madpakke, hvis du har behov for frokost. 

Kontakt og afregn med Ida senest den 8. marts på tlf. 40737933. 
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Tekster: Elisabeth Antonsen 

Tirsdag den 3. marts kl. 18.45 - 21.00: "Det er bare en virus".  

Tirsdag den 10. marts kl. 18.45 - 21.00: "Fremtidens natur".  

Tirsdag den 31. marts kl. 18.45 – 21.00: ”Dybhavet – nyt fra en ukendt verden”. 

Tirsdag den 14. april kl. 18.45 – 21.00: ”First laugh – then think”. 

Tirsdag den 22. april kl. 18.45 – 21.00: ”Rask og glad – tak dine unikke mikrober”. 

 

Der er gratis adgang til foredragene. Forfriskninger kan købes. 

Se mere om de enkelte foredrag på www.vejstrupforsamlingshus.dk og Facebook. 

 

 
Billede: Århus Univertitet 

                                      

Igen i år kører fastelavnsklovnene rundt i den festlige bil rundt i Vejstrupområdet og modtager 

med stor tak et bidrag til driften af vores fælles mødested Vejstrup Forsamlingshus!  

Tag derfor godt imod klovnene, når de kommer rundt LØRDAG DEN 22. FEBRUAR MELLEM 

KL. 9.00 OG 15.00

Hvis du ikke er hjemme eller ikke har kontanter, kan du støtte med et beløb på Mobilepay 1805UX. 

Vær rar at skrive din adresse i kommentarfeltet. På forhånd en stor tak for din støtte! 
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Velkommen til forårsloppemarked i Vejstrup Forsamlingshus lørdag den 14. marts kl. 10.00 - 

14.00. Der er gratis adgang og alle er velkomne! Kom og gør årets loppefund i en af de mange 

fine boder! 

 

 

 

 
Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 18.00 – 20.00 spiser Vejstrup sammen igen.  

Menu: Italiensk Gryde og Gulerodskage. Pris: 12 år og ældre: 50 kr., børn under 12 år: 20 kr. 

Betaling på dagen. 

Tilmelding til spisningen sker til Bitten senest d. 12. marts på tlf. 52148883 – oplys 

venligst, om du ønsker kød- eller veganermenu.  

 

 

Søndag den 29. marts om eftermiddagen kan du sammen med dine børn på 5 år+ 

høre eventyret om Fjeren og Rosen fortalt af forfatteren selv, idet Josefine Ottesen 

besøger Vejstrup Forsamlingshus. Nærmere info følger på hjemmesiden 

www.vejstrupforsamlingshus.dk  

 

Foto fra forfatterens hjemmeside 
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Vejstrup har gjort det igen – skaffet et kendt navn til den lille landsby. Derfor kan Vejstrup 

Forsamlingshus fredag den 24. april 2020 præsentere Moonjam på scenen.  

Brødrene Kærså – Rasmus på bas og Morten på vokal og keyboards – har turneret under 

varemærket Moonjam siden 1985. Det nuværende Moonjam er et band i topform og med et så 

trofast publikum, at det bliver til omkring 60 koncerter om året – en af dem altså i Vejstrup i 

2020! 

I løbet af karrieren har Moonjam nærmest optrådt overalt, hvor der var en scene – og har ud 

over Danmark også spillet i både USA, Sovjetunionen, Japan og i Folkerepublikken Nordkorea.  

Det er efterhånden blevet til mere end 10 albums – med de største øjeblikke samlet på ”The 

Moonjam Collection”. 

 

 

 
 

Udover Rasmus og Morten Kærså består Moonjam af guitaristen Mikkel Nordsø, trommeslageren 

Henriette Krogh, sangerinden Maibrit Olesen og saxofonisten Bobby Rickett. 

Nærmere info om billetsalg mv. vil kunne findes på www.vejstrupforsamlingshus.dk og 

Facebook i nær fremtid. 

 

 

 
Billede og logo fra bandets Facebookside 
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Vejstrup Forsamlingshus har fået et helt specielt arrangement i stand den søndag den 26. 

april 2020 om eftermiddagen. Her kan du mellem klokken 15.00 og 17.00 helt gratis se og 

høre om Vejstrupgaard og Vejstrup Vandmølle, idet begge steder har været så gæstfrie at 

indbyde til besøg. Der er fri adgang i tidsrummet, så du bestemmer selv rækkefølgen og d.et 

præcise tidspunkt 

Herregården Vejstrupgaard har en spændende historie med mange ejere og tilhørsforhold til 

kronen. Vejstrupgaards hovedbygning er opført i 1754. Sit nuværende udseende fik 

hovedbygningen ved en gennemgribende ombygning i slutningen af 1700-tallet.  

Vejstrup Vandmølle, der er beliggende smukt ved Vejstrup Å og Øhavsstien, er for nylig blevet 

renoveret ved hjælp af fondsmidler. Vandmøllen har oprindeligt hørt under Vejstrupgaard. 

Møllen har ligesom herregården en spændende historie – og det har renoveringen også, for man 

gør ikke hvad som helst, når man renoverer en fredet vandmølle. 

  

Affald smidt i naturen er trist. Det ødelægger vores naturoplevelser, er skadeligt for miljøet og 

indeholder værdifulde ressourcer, vi kunne have brugt igen. I 2019 blev der fjernet 156.000 

kg affald fra naturen. Heriblandt 110.000 dåser og 1.500.000 cigaretskod. 

Vær med, når Vejstrup sammen med Danmarks Naturfredningsforening indsamler affald 

søndag den 26. april kl. 10.00. 

 

 
Billede fra Naturfredningsforeningens hjemmeside 

 

Turene udgår fra Vejstrup Forsamlingshus, hvor du får udleveret en indsamlingssæk. Husk 

handsker, der er velegnet til formålet og gerne en ”opsamler”, hvis du har sådan én. 

 

VEL MØDT I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 
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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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																							Lokalhistorisk	Forening	og	Arkiv.	

Foreningen	har	et	medlem	der	bor	i	Odense,	han	har	engang	gået	på	Seminariet.	
Derfor	har	han	lavet	en	lang	historie	om,	da	kvinderne	kom	i	tanke	om	at	de	ville	
være	lærere.	I	2019	var	det	lige	præcis	100	år	siden	de	første	kvindelige	lærerinder	
kom	ud	fra	Skårup	Statsseminarium.	Det	var	en	stor	dag	bl.a.	for	ligestillingen,	det	
greb	så	om	sig	de	næste	100	år.	Vi	har	fået	forfatteren	til	at	koge	historien	lidt	ned,	
så	den	bedre	passer	til	Folk&Fæ.	Den	findes	andet	sted	i	bladet.	

											------------------------------------------------------------------------------------------------	

Den	10.	februar	var	der	generalforsamling	i	Lokalhistorisk	forening,	hvor	formanden	
gjorde	rede	for	årets	arrangementer.	Der	har	været	4	foredrag,	en	udflugt	og	besøg	
på	Øster	Åby	Friskole,	hvor	der	fortaltes	om	besættelsen,	og	vist	film	for	en	6.	klasse	
om	1940-45.	De	havde	arbejdet	med	emnet,	og	fik	nu	lidt	viden	om	nogle	ting	man	
ikke	altid	kan	læse	sig	til.	Der	er	altid	god	opbakning	til	vore	s	foredrag	om	den	
lokale	historie,	det	afspejler	sig	også	i	vores	medlemstal,	der	stiger	stille	og	rolig	år	
for	år.	Vores	lokale	historie	er	således	formidlet	til	391	personer	hen	over	året.		

											------------------------------------------------------------------------------------------------	

			Traditionen	tro	bliver	der	også	i	år	et	arrangement	sammen	med	
Borgerforeningen.	Det	bliver	mandag	d.	20.	april	kl.	19.00		i	Pensionisternes	Hus.	I	
anledning	af	80	året	for	besættelsen	bliver	emnet	denne	gang	besættelsen	og	
befrielsen.	En	lille	film	som	lokale	modstandsfolk	fik	lavet	kort	tid	efter,	vil	også	blive	
vist.	Erik	Egeskov	har	skrevet	det	meste,	men	det	bliver	fortalt	og	vist	af	Richard	
Sørensen.	Som	altid	er	det	gratis,	og	for	alle	der	har	lyst.	Vores	medlemmer	får	som	
altid	indbydelser.			På	foreningens	vegne	Richard	Sørensen	
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  Da kvinderne holdt deres indtog på Skårup Seminarium. 
 
                           Skårup Seminarium blev det første Statsseminarium,  
                           der fik tilladelse til at optage kvindelige elever. 
 

                             
 
                                             Ældre bille af Skårup Seminarium (1920´erne). 
 
Det var Skårups sognepræst, Peter August Wedel, der i 1803 indsendte en ansøgning til 
myndighederne om tilladelse til at oprette et skolelærerseminarium i Skårup Præstegård.  
I ansøgningen havde han beskrevet sine ideer med undervisningen, hvis formål var ”at danne 
duelige Skolelærere for Almuen. 
Ansøgningen blev den 3. juni 1803 godkendt og underskrevet af Christian VI, der hermed 
godkendte ham som leder af det nyoprettede seminarium. 
Undervisningen startede den 1. november samme år med 12 optagne elever – alle mænd. 
Sådan fortsatte det i de næste mere end 100 år. 
Der var dog kvindelige lærere beskæftiget i danske skoler, men en egentlig undervisning af disse 
foregik udelukkende på en række private seminarier, hvis de kvindelige lærere da overhovedet 
besad nogen form for uddannelse. 
I begyndelsen af 1900-tallet så flere kvindebevægelser dagens lys. Det resulterede i, at kvinder i 
forbindelse med grundlovsændringerne af 5. juni 1915 opnåede et af deres mål – stemmeret. 
Kvindebevægelserne arbejdede også på en række andre områder for større ligestilling mellem 
mænd og kvinder. 
I 1915/16 blev der således rejst krav om, at kvinder også – på lige fod med mænd – skulle have 
adgang til optagelse på landets statsseminarier, af hvilke der fandtes 4, Jonstrup, Ranum, Jelling 
og Skårup. 
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Kravet blev fremsat på et belejligt tidspunkt, idet tilgangen til seminarierne var stærkt aftagende. 
Pressen begyndte at engagere sig i problemet, en avis skrev bl.a. om antallet af indstillede til 
optagelsesprøven i 1915, at enkelte seminarier kun opnåede ”et kummerligt elevantal” til den 
kommende 1. seminarieklasse. 
Myndighederne fik også øjnene op for problemet, og valgte den kendte politiske løsningsmodel – 
man vedtog at nedsætte en kommission. 
Der var røster fremme om, at den manglende interesse for at påbegynde en seminarieuddannelse 
kunne løses ved enten at oprette et nyt kvindeseminarium eller åbne de 4 statsseminarier for 
kvinder, ligesom man ønskede uddannelsens længde forøget fra 3 til 4 år. 
Også lærerforeningen pressede på for en løsning. Den anbefalede oprettelse af flere 
statsseminarier samt at disse blev åbnet for kvinder. 
I foråret 1916 blev der endelig truffet beslutning om, at kvinder fremover skulle kunne optages på 
statsseminarierne – måske allerede fra undervisningsåret 1916/17 – samt at Skårup 
Statsseminarium ville blive det første seminarium med kvindelige elever. 
Der var dog et økonomisk problem, der først kunne løses i den næste finanslov. Der skulle 
afsættes midler til ansættelse af håndgernings- og gymnastiklærerinder. 
I juni 1916 er det foreløbig kun den nye progressive forstander på Skårup Seminarium, Dr. phil. 
Eduard Larsen, der har søgt om tilladelse til at optage kvinder. Både på Ranum og Jelling 
seminarier er der betænkeligheder, mens det 4. statsseminarium, Jonstrup, ikke kan optage 
kvinder, da alle elever bor på seminariet, hvorfor det vil kræve mange nye faciliteter, hvis det også 
skal rumme kvinder. 
Tiden var imidlertid nu så fremskreden, at de nødvendige bevillinger først kunne gives med 
virkning fra skoleårets start 1917. 
Skårup Seminariums forstander gav dog ikke op. Med ministeriets tilladelse åbnede han i skoleåret 
1916/17 døren for 3 kvinder, der fulgte undervisningen som ”hospiterende elever” (kilde: G. 
Schmidt Nielsen: ”Skårup Seminarium 1803 – 1953), hvorved Skårup Statsseminarium blev 
banebrydende for uddannelse af kvindelige lærere. 
Det betød nye tider for det aldrende Skårup seminarium, som havde været et lukket 
mandssamfund i de første 113 år af dets eksistens. 
De eneste kvinder, der vel havde betrådt seminariet, var ”gangkonen”, der sørgede for rengøring 
og ”postkonen”, der vandrede til fods til Svendborg for at hente post til seminariet og dets elever. 
I seminariets elevblad ”Skorpionen” lød et indlæg halvt spydigt, halvt anerkendende: ” Vi bliver så 
dannede”. 
At det skulle være kvindernes adgang til statsseminarierne, der skulle afhjælpe den aftagende 
tilgang, slog dog ikke i første omgang igennem. 
Pressen kunne i juni 1917 meddele, at kun 11 kvinder havde søgt om optagelse til skoleåret 
1917/18, heraf 7 på Skårup Statsseminarium og 4 på Ranum Statsseminarium. 
Det var ikke alle, der så med positive øjne på det nye kvindeinitiativ. ”Roskilde Dagblad” skrev: 
”Kvinderne har således atter overvundet en skanse af de mange, der spærrer vejen for 
”hunnernes horder”. 
At mænd og kvinder nu kunne blive uddannet samme sted betød fremover bl.a., at seminariet for 
mange blev stedet, hvor man fandt sin kommende ægtefælde. 
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De 3 kvinder der i 1916 banede vejen holdt tilsyneladende ved, og endnu 1 kom til.  
I 1919 kunne Skårup Seminarium således præsentere det første hold med kvindelige 
afgangselever. De 4 ”pionerer” var:  
 

Ellen Bohn, født 1. juni 1898 i København. 
Agnes Larsen, født 3. april 1898 i Vejle-Allested. 
Ellen Marie Svendsen, født 6. december 1897 i Odense. 
Martine Hermandine Tranberg, født 4. juni 1894 i Gudhjem, Bornholm. 
 

                       
 
        Afgangsholdet fra Skårup Statsseminarium 1919. Siddende forrest ses seminariets lærere  
        med forstander, dr. phil. Eduard Larsen, på venstre fløj. Bemærk den kvindelige lærer. 
        Stående bagved de 17 dimittender – heraf de 4 kvindelige i hvide kjoler. 
 
Det varede endnu nogle år inden den første lokale ”Skåruppige” kunne dimitteres fra seminariet. 
Det skete i 1922, hvor Margrete Hansen, født 7. september 1901 i Skårup var en del af 
afgangsholdet. Den næste i rækken var hendes søster, Kirstine Hansen, født 24. marts 1904 i 
Skårup. Hun dimitteredes i 1925. De 2 første ”Skårup-lærerinder” var døtre af tømrer Knud 
Hansen, Skårup. 
Den tredje i rækken var Ellis Bech, født 19. juni 1907 i Skårup, dimitteret 1928. Hendes far, Niels 
Henrik Nielsen Bech, var i øvrigt også tømrer i Skårup. 
 
Om kvindelige seminarieelever udtalte en seminarielærer sig mange år senere således: 
”Det er utroligt, at så mange kønne piger, der starter på seminariet, efter nogle år har udviklet 
sig til skrappe, stramtandede lærerinder”. 
    Januar 2020 – Leif Andersen 
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Torvedag i Skårup 13. juni 2020 
 

Kære virksomheder og foreninger i Skårup og omegn. 
 
Torvedagen 2019 blev præget af at himlen havde valgt at åbne sluserne 
stort set hele dage. Dette satte et meget stort aftryk på vores regnskab. Vi 
satser dog på at solen vil skinne igen i juni 2020 og vil forsøge at 
planlægge endnu en Torvedag.  
 
Nu har du derfor chancen for at sætte kryds i kalenderen og sikre dig en 
bod. Her kommer lidt oplysninger om dagen som vi har fået planlagt indtil 
nu:  
 
Det er nu 8. gang at Torvedagen skal afholdes og det er fortsat tanken at bringe byen og alle 
omegnens virksomheder, skoler og foreninger sammen, således, at alle kender områdets muligheder 
og aktiviteter. Byen udvikler sig hele tiden; nye virksomheder kommer til, foreninger dannes og 

dette er med til at bevare vores by og område som et attraktivt sted 
at være. Torvedagen henvender sig derfor til hele området omkring 
Skårup. 
 
Torvedagsgruppen er en undergruppe af Skårup Idrætsforening og 
Torvedagen hænger derfor udelukkende sammen på baggrund af 
deltagerbetaling, sponsorgaver etc. Vi modtager ikke noget tilskud 
eller andet til dagen, hvorfor økonomien skal løbe rundt på den ene 
dag. 

 
Torvedagen er den  
lørdag den 13. juni 2020 fra kl. 12.00 – 18.00 og dækker hele pladsen ved siden af Super 
Brugsen på Stationsvej. Nogle af de små veje lukkes fra om fredagen for trafik. 
 
Hvad koster det?   
Deltagergebyret er følgende: 
Foreninger & skoler: gratis at deltage 
Virksomheder: 400,00 kr  +. Moms (bord medbringes gerne selv, ellers kontakt 
os) 
Firmaer med egne vogne: 300,- kr. pr meter vogn eller efter nærmere aftale. 
Private lopper: 100,- pr plads ca. 2,5 m. (Bord medbringes selv) 
Alle betalende deltagere får en plads/bod i et telt som ca. vil være 3*3 meter.   
 
Sådan tilmelder du dig:  
Virksomheder, skoler og foreninger:  
Virksomheder sender en mail til Marianne på: mianne.ellehauge@gmail.com og man modtager 
herefter en faktura til betaling pr. mail. Når den er betalt har man en plads. 
Foreninger og skoler kontakter Marianne på mail. 
 
Private lopper: 
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kontakter Marianne på mianne.ellehauge@gmail.com eller 6082343.  Deltagergebyret på 100 kr 
forudbetales på kontor nr: Fynske Bank 0819 3531194100  eller Mobilepay: box20895 Vi sender en 
kvittering for modtagelse og pladsen er herefter sikret. 
 
Hvis I kender nogen som spiller lidt god musik i kælderen og som kunne have lyst til at underholde 
på scenen, er I meget velkommen til at kontakte os.  
Vi er også glade for sponsortilskud. Vi sørger selvfølgelig for at firmanavn nævnes flere steder. 

 
Allerede nu er vores facebook aktiv:  facebook.dk/Torvedag.  
 
Alle deltagere som løbende tilmelder sig, nævnes på siden. Så jo 
hurtigere du tilmeldes, jo flere gange bliver virksomheden/foreningen 
nævnt. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
Khalid Masour Brugsen: Khalid.Mansour@SuperBrugsen.dk 

Søren (Maler) Hansen: malermesteren@skaarupmail.dk 30888948 
Marianne Ellehauge : Mianne.ellehauge@gmail.com, 60823439 

Anja Thunbo, Skårup Grafisk, anja@trykogprint.dk 
Nicki  Christiansen 

Med denne rubrik takker vi for deres årlige bidrag,  
som er med til at opretholde vores lille lokalblad. 

FOLK & FÆ HAR EN RÆKKE TROFASTE BIDRAGYDERE,  
SOM IKKE ER SYNLIGE MED EN FAST ANNONCE I BLADET 

Skårup Idrætsforening  
Skårup Pensionistforening  

Lokalhistorisk Forening  
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus: 
 

 

Vi fortsætter i 2020 med fredagsbar, der er fastlagt til 
følgende fredage: 
6. marts, 3. april, 15. maj, 12. juni, 7. august, 4. september, 
16. oktober, 13. november og 11. december. 

I tilfælde af udlejning har denne naturligvis 1. prioritet og fredagsbaren aflyses eller flyttes. Hold øje 
med informationer på husets hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 

 
▀ 

NYT I FORSAMLINGSHUSET! 
 

Yoga og pilates for alle! 
 

Vi har fået en henvendelse fra Mette Lundsgaard-Nielsen på Ågårdsvej om det vil være muligt at 
bruge forsamlingshuset til Yoga og Pilates.  Dette initiativ bakker bestyrelsen naturligvis op.  Der er 
allerede hold i gang, idet der allerede i januar er startet hold onsdage og torsdage. 
 

 
 

 
 

Onsdag er det både Yoga og pilates med Ulla Juhl Hansen som instruktør.  
Torsdag er det yoga med Emma Randum som instruktør. 
 
Tilmelding sker direkte til instruktørerne: Ulla Juhl Hansen tlf. 40815805 
og Emma Randum tlf. 25852311.  
 
Der betales 50 kr. forud for hvert hold pr. gang. 
 
Dvs. kører holdet i 10 uger betales 500 kr. 
 
Onsdage kl. 17-18.15 Pilates – kl. 18.30-19.45 Yoga. 
Torsdage kl. 17-18.30 Yoga.  
 
Man skal selv medbringe: måtte, pude, tæppe o. lign. 

Alle kan deltage uanset køn, alder og erfaring. 
 
Kontakt instruktørerne for yderligere oplysninger eller mød op (der kan være enkelte dage, hvor der 
ikke er undervisning grundet anden aktivitet i Forsamlingshuset). 
 

 
▀ 
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Søndag den 23. februar kl. 10-13 fastelavn for børn: 
 

 

Vi holdt fastelavn for børn i 2018. På grund af ombygningen 
i 2019 måtte vi springe over, men med successen in mente, 
synes vi, at der igen skal holdes fastelavn. 
 
Vi er sikre på, at det bliver en hyggelig dag for både børn og 
voksne. 
 
Ved tøndeslagningen deles børnene i 2 aldersgrupper, så der 
både bliver kattekonge og kattedronning for små og store.  
Der er også præmier til de bedst og mest fantasifuldt 
udklædte børn og voksne.  Brug derfor fantasien. 

I løbet af de 3 timer vil der, ud over tøndeslagning være små konkurrencer og ballondans.  Der skal 
også være lidt til maven, hvilket bliver fasterlavnsboller og selvlavede ”Hot Dogs”, der vil være 
saftevand til børnene og kaffe til de voksne. 
 
Tilmelding nødvendig på: https://aabyskov.nemtilmeld.dk evt. til Christiane Gammelmark på tlf. 
2762 0758 – senest fredag den 21. februar inden kl. 16. 
  
Pris: 50 kr. for børn og voksne. 
 

▄ 
 

NY DATO! I det husstandsomdelte hæfte og sidste nummer af Folk & Fæ blev datoen for 
foredraget med Peter Tanev oplyst til torsdag den 20. februar, foredraget holdes: 
 

Onsdag den 26. februar 2020 kl. 19.00 foredrag med ”vejrmand” Peter Tanev. 
 

 

Alle taler om vejret – men kan nogen gøre noget ved 
det? 
 
Peter Tanev holder et muntert foredrag om det 
omskiftelige danske vejr og TV-vejret. 

Den globale temperatur er steget og mange steder er 
vejret gået amok og har ændret sig. I Danmark vil 
klimaændringerne også kunne få konsekvenser for 
f.eks. vandstand, landbrug, infrastruktur m.m. Kan der  

gøres noget ved det?  Eller er det noget der går over? Kom og få noget at vide og måske give bedre 
forståelse for og viden om, hvad det er der gør at vi også i Danmark oplever og er berørt af de til tider 
markante vejrforandringer. 
 
Vi kender alle Peter Tanev fra TV også kaldet ”Danmarks ukronede vejrkonge”.    Men hvor mange 
har kunnet glæde sig over hans mere muntre side, når han præsenterer vejrets luner og 
uforudsigelighed.  I Peter Tanevs foredrag lægger han vægt på det oplysende og fakta, men på en 
populær og forståelig måde, så alvoren også krydres med humor.  Kom selv og oplev ham i Åbyskov 
Forsamlingshus. 
 
Pris: For foredrag og kaffe med kage er 175,00 kr. 
 
Tilmelding: senest den 22. februar på https://aabyskov.nemtilmeld.dk 

▄ 
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Vi fortsætter med banko i 2020: 
 

 

Første gang er mandag den 9. marts kl. 19. 00:    
Støttegruppen holder Forårsbanko med gode gevinster. 
Dørene åbnes som vanligt kl. 18.  Der kan købes diverse drikkevarer i baren 
og som altid mulighed for at købe kaffe og kage. 
 
Næste bankoaften er torsdag den 5. november kl. 19.00, hvor bestyrelsen 
holder: Andebanko. 
 
Den 3. gang er støttegruppens julebanko, der holdes torsdag den 3. 
december kl. 19.00. 

Til såvel andebanko som julebanko, vil der være mange ænder som præmier.  For de heldige kan 
hjemtages en and eller flere til Mortens Aften eller julemiddagen samt ved julebanko, hvor der også 
andre gevinster. 
 

 

▀ 
 
Forårsfest med lækre grillede oksebøffer og et 4 mands professionelt danseorkester – 
ku` det friste?  Åbyskov Forsamlingshus den 20. marts kl. 19.  

 
 

 

Åbyskov Forsamlingshus har i det forløbne år fået lavet nye toiletter 
og nyt indgangsrum. Det har været en stor investering, men 
resultatet har givet Huset et tiltrængt løft, som alle gæster roser 
meget. 
 
Bestyrelsens næste projekt er langt mindre. Lamperne i kaffestuen 
trænger VIRKELIG til at blive skiftet. Overskuddet af denne fest er 
målrettet ny belysning - og skulle der blive et større overskud kan 
det blive lagt i pulje til akustik-forbedringer. 
 
Vi håber at rigtigt mange vil bakke op om denne støttefest, der har 

det dobbelte formål: Vi skal have en rigtig festlig aften i hinandens selskab – og samle penge ind til 
nye lamper.   
 
John Mogensen Jam leverer musikken – det er et af de allerbedste John Mogensen kopibands.  De 
spiller til koncerter og store byfester over hele landet. Vi har været heldige at få en fornuftig aftale med 
dem om at spille til vores forårsfest. (se evt. en smagsprøve på YouTube). 
 
Slagteren har lovet en meget fornuftig pris for kød – og skulle der være firmaer – eller andre, der har 
lyst til at give et bidrag i form af gevinster til aftenens lotteri, så lover vi, at giveren markedsføres på 
passende vis. Da det er støttefest, er der lidt forhøjede priser i baren. 
 
Det koster kun 250 kr. for at være med til denne festlige aften – inkl. 2 retters menu og kaffe. 
 

Tilmelding: Senest den 15. marts på:  https://aabyskov.nemtilmeld.dk. 
▄ 
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Onsdag den 25. marts generalforsamling. 
Efter vedtægterne afholdes generalforsamling hvert år i marts måned.  Et vigtigt 
punkt på generalforsamlingen er, hvilke aktiviteter og arrangementer skal der 
foregå i forsamlingshuset.  Her kan medlemmerne få direkte indflydelse på og 
være med til at bestemme, hvad der bør og kan ske i huset. 
Forslag der ønskes behandlet – til beslutning – på generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før. 
Efter generalforsamlingen er der fællesspisning med biksemad.  Tilmelding ikke 
nødvendig, men vil være praktisk af hensyn til indkøb.  Send en mail til:  
kasserer@aabyskov-forsamlingshus.dk.  

▀ 
 
Onsdag den 1. april 2020 kl. 19.00 en aften med Gudme Sangkor. 
 

 

Gudmekoret er et blandet kor med ca. 35 glade 
sangere med dirigent Zita Langelund der er 
meget engageret og med sit smittende humør får 
koret til at yde sit bedste. 
 
At synge sammen giver livsglæde. Sangen har 
stor betydning for det fællesskab vi synger i, for 
vores kultur og identitet. 

Ved koncerten vil koret synge en række danske og udenlandske sange, nogle med ledsagelse af 
tværfløjte og guitar, og der vil også være fællessang, så alle kan mærke sangglæden.  Alle der kan lide 
sang, vil nyde denne aften, hvor vi også synger sammen. 
 
Pris: For koncert og kaffe med kage 75,00 kr., børn 40,00 kr. 
Tilmelding: Senest den 26. marts på https://aabyskov.nemtilmeld.dk 

▄ 
 
Kom til noget NYT i forsamlingshuset! Familiebrunch. 
 

Det er søndag den 19. april kl. 10-12 
 

 

Vi prøver noget nyt, nemlig en søndagsbrunch, hvor 
vi kan spise og hygge os sammen.  Vi håber også at 
børnefamilier vil benytte sig af dette gode tilbud. 
 
Spring morgenmaden over derhjemme og tag et par 
fritimer, hvor der er sørget for det hele.  Vi sørger for 
noget godt - også til børnene.  
  
Vi byder bl.a. på: små pølser, skramlede æg, pålægs-
chokolade, friskbagt brød, juice, yoghurt og forskelligt 
pålæg. 

Til børnene vil vi indretter et legehjørne, så både børn og voksne kan nyde ”friheden”.    
 
Tilmelding nødvendig: Senest den 16. april på: https://aabyskov.nemtilmeld.dk 
 
Pris: 50 kr. for voksen 25 kr. for børn. 

▄ 
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Søndag den 26. april kl. 10.00-13.00 Kræmmer- og loppemarked: 
 

 

I lighed med tidligere år afholder støttegruppen kræmmer- og 
loppemarked. 
 
Salgsborde kan reserveres hos Gitte på: tlf. 3035 1557.  
Senest den 20. april.  Et bord koster 120,00 kr.  Der vil være 
åben for opstilling fra kl. 8.00. 
 
Der oprettes en cafe, hvor der kan købes sandwich og diverse 
drikkevarer. 

Der betales entré på 10,00 kr. for voksne, børn gratis. 
▀ 

 
Tirsdag den 19. maj 2020 kl. 19.00 foredrag med Christian Libergreen. 

 

Jord-omrejsende med budskaber om livet og samarbejde. 
Han er uddannet navigatør, og har rejst tværs over Canada 
alene som 17 årig, cyklet New Zealand rundt og tilbragt 26 
måneder i Nordøstgrønland med Sirius-patruljen. 
 
Christian er en eventyrer, der ikke ser nogen hindringer, 
hvad enten det er i naturen, eller om det så er at få et 
sammenhold til at fungerer.  For så længe man er positivt 
indstillet, skal man nok finde en løsning.  
 
En stor drøm gik i opfyldelse i 2012, da han helt alene tog på 
en 260 dages lang jordomsejling uden stop undervejs. Det er 
netop denne tur vi skal høre om, en tur der ikke var uden ud- 

fordringer og forhindringer.  Et spændende og indlevende foredrag. 
 

Christian har bl.a. skrevet bogen ”11 meter frihed” om sin jordomsejling. 
 

Arrangør: Støttegruppen. 
 

Pris: For foredrag og kaffe med kage 130,00 kr., børn 75,00 kr. 
 

Tilmelding: Senest den 15. maj på https://aabyskov.nemtilmeld.dk. 
▀ 

 
Andre planlagte arrangementer i 2020:  
Onsdag den 9. september kl. 19.00: 

Fortælleaften om ”Myter og sagn fra nær og fjern. 
 

Tirsdag den 6. oktober kl. 19.00:  
En underholdende aften med Trine Gadeberg. 

 
Tirsdag den 17. november kl. 19.00: 

Foredrag med Jørgen Skoubo Møller fra ”Nak og Æd”. 
 
Arrangementerne omtales kommende udgaver af  Folk & Fæ, men der er allerede nu mulighed for at 
sikre sig en billet ved at benytte aabyskov.nemtilmeld.dk.  

▄ 
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Afholdte arrangementer: 
 
Støttegruppen holdt julebanko torsdag den 5. december: 
 

 

Ved andebanko i november blev der forhørt blandt publikum om der var 
stemning for, at der også var ænder ved julebanko, hvilket der var stor 
tilslutning til.  
 

Støttegruppen så derfor frem til stort fremmøde, hvilket der også blev, dog 
knap så mange som til andebanko i november, men nok til at der næsten 
var fuldt hus. Støttegruppen takker for opbakningen.  

Det var en aften med god stemning og som det så ofte sker, var der nogle der fik mere end en and med 
hjem, sådan er det med spil, nogen er mere heldige en end andre.  Husk at noter datoen for Julebanko 
2020, der er torsdag den 3. december kl. 19. 

▄ 
 
Juletræ søndag den 22. december 2019: 
 

Traditionen tro var der igen juletræsfest for hele familien i forsamlingshuset, med juletræ, risengrød til 
alle, julehistorier, dans om juletræet, julesange, sanglege, julemanden kom på besøg og uddelte 
godteposer.  Musikken blev klaret af Åge Spejlborg.   Så det var en god traditionel juletræsfest.  Vi 
siger tak til alle der var med til at komme med risengrød og alle der hjalp til med de mange forskellige 
opgaver, der er omkring arrangementet. 
 

  
▄ 

 
 
Fredagsbar den 3. januar 2020. 
 
 

 

Så blev det 2020, hvor vi havde første fredagsbar.  Vi 
synes der var god grund til at sige pænt farvel til 2019, der 
havde været et særligt år, hvor det mest markante for 
forsamlingshuset var, at vi havde fået væsentlig bedre 
toiletforhold, det har været dyrt men, resultatet blev godt.  

Huset bød på et glas ”bobler” og vi kunne hilse på hinanden og ønske godt nytår og se frem til 2020, 
der bliver et år, hvor der sættes meget ind på et bredt spekter af arrangementer, der har en sådan 
bredde, at vi håber at se mange af husets brugere og meget gerne også nye. 

▄ 
 
 



85

 
Dilettant 2020 Generalprøve og første forestillingen lørdag den 1. februar: 
 
Årets stykke – ”Dating for alle pengene” - har tidligere været omtalt i Folk & Fæ og i det husstands-
omdelte årsprogram, omtale af stykke udelades derfor her. 
 

 

De der kom til generalprøven fik en helt særlig 
glædelig overraskelse og oplevelse, idet Skårup 
fritidsklub for de 10-14 årige, fra Tweenklub, var 
kommet på besøg kom og lavede teater og dans.  
Børnene havde lavet deres egen fortolkning af 
Snehvid og de syv små dværge.   
 
Glæde og spænding hos børnene kunne tydeligt 
ses, hos hver enkelte, ved den umiddelbare 
måde, de fortalte historien på. De var vel 
forberedt, søde og sjove. De benyttede også 
lejligheden til at vise to danse, som de havde 
øvet sig på. 

Publikum var meget begejstret for at have set børnene optræde, at de klappe børnene ind til ekstra 
fremvisning. 
 
Den første aftenforestilling var med spisning, musik og dans. DE omkring 50 gæster kunne glæde sig 
over at sætte sig til bords og nyde den anrettede buffet, der blev rost meget og bestod bl.a. af: Dild-
lakserulle på en salatanretning, hvide sild med karrysalat, hjemmebagt ciabattabrød, nakkefilet, 
kyllingeben, flødekartofler, salater, forskellige oste og frugttærte som dessert.   
 
Efter forestillingen blev der spillet op til dans, hvor ”Gate Sixtyfour” leverede musikken.  Desværre 
tog en del af gæsterne hjem forholdsvis tidligt, men de der blev der, havde rig lejlighed til at få sig en 
svingom.  
 

 
 
                                                         4 mands bandet ”Gate Sixtyfour”. 
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Fotos fra forestillingen: 
 

  
 

 
 

     
 

▄ 
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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

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

Vi er begge 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.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk

1 felt
Pris: 1757,- 

pr. år
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En lille appetit vækker for d. 13.6.2020 -20.6.2020. 
 

 
Foyeren bliver udsmykket med forskellige billeder og artikler mm.  

Hvor der vil være mulighed for at, 
 se Skårups IF og hallens udvikling gennem tiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 

Lørdag d. 13.6.2020 er der den årlige torvedag ved SuperBrugsen.  
I år vil der igen være mange spændende boder. Som noget nyt i år vil der være 

outdoorbike, med højt musik og forskellige instruktører 
– Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag. 
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Der vil være gratis hoppeborg for 
de mindste hele ugen.  

Kl. 16-20 
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Basses fodboldveteranerne igennem tiden, lufter 
støvlerne fredag. 19.6.2020 på Skårup Stadion.  

 
 
 
 
  

    FENDERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
På vegne af Jubilæums udvalget. 
           Arne Møller Larsen. 

Torsdag d. 18.6.2020 skal Danmark spille EM fodbold som vises på storskærm i hallen.  
  - Der vil være mulighed for at købe hjemmelavede ribben sandwich og fadøl i cafeen. 

 
Lørdag d. 20.6.2020 slutter vi ugen af med et brag 

af en jubilæumsfest. Find dine gamle holdkammerater,  
tag naboen under armen eller andet godt folk på din vej,  

så spiller Fenders op til dans og en festlig aften og lad os sammen  
fejre vores jubilæum og at hallen bliver 50 år. 
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I	2019	gik	Vejstrup	Valgmenigheds	årlige	rejse		

til	den	skønne	grønne	ø	Irland	og	året	før	var	vi	på	Gotland.	

Lige	nu	er	vi	i	tænke	og	overvejelses	fasen	hvad		

angår	årets	rejsemål.	

Vores	1	dags	udflugt	vil	igen	i	år		

finde	sted	i	maj	måned,	medens	den		

store	flerdages	tur	bliver	i	september.	

Etdagsturen	gik	forrige	år	til	Rungstedlund	og	sidste	

år	var	vi	på	Koldinghus	og	Trapholdt.	

Hvis	i	vil	holdes	orienteret	om	de	

to	begivenheder,	så	send	jeres	mail	adresse	til	

kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk	

så	får	i	besked,	så	snart,	der	er	noget	

konkret	omkring	turene.	

	

	

																																																		Man	kan	også	holde	sig	orienteret	på	kirkens	hjemmeside			

																								www.vejstrupvalgmenighed.dk	

Det	sker	i	Vejstrup	
Valgmenighed	
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Det	sker	i	Vejstrup	
Valgmenighed	

10.02.2020	kl.	14.30:				 Kulturcafeén	–	100	året	for	Genforeningen	

	 	 Asta	Fjord	fortæller	

24.02.2020	kl.	14.30:	 Kulturcafeén	–	Karen	Rasmussen	fortæller	

	 																		 om	H.C.Andersen.	

27.02.2020	kl.	19.30:	 Viseaften	–	vi	synger	gamle	danske	viser,	

	 	 	Andre´	Isager	fortæller	og	spiller.	

4.03.2020	kl.	17.00:	 Martssang	i	kirken	–	sangvært	Else	
Mortensen	tidligere	Vejstrup	
Ungdomsskole.	

9.03.2020	kl.	14.30:	 Kulturcafeén	–	Mikkel	Crone	fra	Ryslinge	
Frimenighed	fortæller	om	Grundtvig.	

23.03.2020	kl.	14.30:	 Kulturcafeén	–	Kirsten	Lockhart	holder	
musikalsk	foredrag	og	sangtime.	

23.03.2020	kl.	19.30:	 Årsmøde	og	Generalforsamling	for	
menighedens	medlemmer.	

1.0.2020	kl.	17.00:	 Aprilsang	i	kirken.	

2.04.2020	kl.	19.30:	 ”	Krigere	uden	våben”	–	Danmark	under	
besættelsen	v.	Steen	Pilegaard,	Anders	
Carlsson	og	Andre`	Isager.	

23.04.2020	kl.	19.30:	 Revy	vise	aften	2	–		Blandt	ølhunde	og	
månestråler	-		Andre´	Isager	fortæller	og	
spiller.	

www.vejstrupvalgmenighed.dk		



Folk & Fæ - 25 år.
Tekst: Henning Philbert 
Foto: Mange ukendte samt Poul Jørgensen og  
mine arkiver.
Måske har du læst historien om Folk & Fæ på de  
forestående sider! Så har du også set, at jeg har  
været med lige fra begyndelsen. 
Jeg er blevet bedt om at fortælle noget om min  
egen historie -  - - og OK …... Nu har jeg jo  
”plaget” så mange andre om at fortælle deres  
historie gennem alle disse 25 år, så derfor . . . . .  

I 1908 kom min fars familie fra Jylland til  
Vejstrup, hvor der var blevet bygget en ny  
brugsforening. Min Farfar var således den første 
uddeler i ”Vejstrup og Omegns Brugsforening”.
Han medbragte de gamle dokumenter fra 1772, der  
viser, at slægten fik tilladelse til at indvandre til  
Danmark. - Det er en lang, lang historie, der kan 
følge slægten næsten 1000 år tilbage, hvor den  
boede og virkede i Frankrig.
Min Far blev født i den gamle Brugsforening i  
Vejstrup i 1913.
Han blev uddannet i andre brugsforeninger, og  
mange år senere vendte han tilbage til Vejstrup  
Brugsforening for at afløste min Farfar som 
uddeler i 1941. - På det tidspunkt var han blevet  
gift med min mor Nete Clausen, der kom fra  
Skårup Husholdningsskole. 
Det var hårde tider under besættelsen . . .  
mørklægningsgardiner, næsten ingen varme osv. -  
- - - men noget kom der da ud af det:

Der kom 4 børn i løbet af 5 år. Jeg var nummer 2 i  
flokken. - Ulla, Poul, Henning og Torben.
Mit barndomshjem var præget af, at der altid var  

mange mennesker i huset, fordi alle de ansatte  
boede og spiste i den gamle Brugs. Der var næsten  
en højskolestemning med 10 -14 mennesker i  
hverdagen + de 4 børn.
Barndomshjemmet var præget af  
andelsbevægelsen, højskoletanken, friskolen og  
Valgmenigheden. - Derfor kom vi også i skole i  
Oure Friskole. Det var en dejlig skole - - tænk, vi  
gik kun i skole hver anden dag, og vi havde aldrig  
lektier for. 
Men ak - ak - ak!!! Ingen glæde varer evigt, og vi  
blev sendt i skole på Ida Holst Realskole i  
Svendborg efter 4. klasse. - Jeg fik nærmest et  
chok. Der var op til 30 elever i klasserne – hvor jeg  
var vant til kun at være 8 - 10 elever. Men der var  
trods dette ingen problemer med at følge med i  
klassen. (Jeg kom i en god klasse med mange gode  
kammerater, og vi mødes stadig engang hvert 5 år)
Men - - der blev der uddelt mange øretæver! ! !  
Heldigvis var der også nogle rigtig gode lærere, og  
jeg må lige nævne min allerbedste lærer på denne  
skole -  min dansklærer Jens Sørensen, der har 
boet her i Skårup på Oluf Ringsvej i mange år.   
Min barndom er præget af en masse gode minder.  
Noget af det vigtigste er den frihed, men også det  
ansvar jeg fik, da vi begyndte at lege i lergraven,  
der lå bag det gamle teglværk i Vejstrup.

Her ses en flok ”Nybyggere” i gang med at stege  
flæsk eller fisk fra lergravens klare vand i deres  
”flotte” ovn. På billeder ses fra venstre ”Tonto”  
(Han blev senere  kendt som murmester Kurt  
Rasmussen fra Øster Åby) min bror Poul, Niels  
”Kuk” , Ulla Degn + ? - men måske var det denne  
flotte ovn, som ”Tonto” byggede, der førte til, at  
han senere endte  murmester!?!?
Det bedste ved at lege i lergraven var, at der aldrig  
-  - -  - simpelthen aldrig - viste sig nogen voksne.  
Her fik jeg lært som 11-12 årig at tage ansvar for  
de lidt yngre drenge, der var med i min lejr, - - - for  
i virkeligheden var det jo en farlig legeplads, der  
flere gange udfordrede skæbnen til det yderste.

� Folk & Fæ 30 år   �



Her er indianernes boplads med wigwam,  
trommedans, bålplads og de 3 tømmerflåder. Det  
var simpelthen en fantastisk legeplads, hvor jeg  
levede både sommer og vinter i tæt kontakt med  
naturen og mangen gode venner.

Poul kikker frem fra en hytte en skøn vinterdag.

BLACK-foot indianernes lejr var laver af siv fra  
lergraven. Fra venstre står: Tage Jørgensen,  
Torben Philbert, Anders Nørgård, Keld Rosenørn,  
Åge Rosenlund Andersen og mig selv.
Når vi ikke legede i lergraven, var vi ofte i de  
nærliggende skove tilhørende Vejstrupgård og Gl.  
Klingstrup, men ”vores distrikt” strakte sig helt ud  
til moserne mellem Holmdrup / Brudager, hvor der  
dengang var et rigt fugle- og dyreliv.

Min far var en dygtig forretningsmand. På et  
tidspunkt sidst i 60erne indså han, at Brugsen i  
Vejstrup ikke havde nogen fremtid, og han fik  
bestyrelsens tilladelse til at bygge en lille filial i  
Skårup – En såkaldt ”Stafet-brugs”, som lå på 
Vestergade nr. 21. Det var en selvbetjeningsbutik.

Den lille butik gik over al forventning, og det blev  
besluttet at bygge en rigtig Brugs i Skårup, som 
han i øvrigt selv havde lavet tegninger til. 

Mine forældre foran Skårup Brugs Supermarked 
ved åbningen d. 20. marts 1970.
Senere fik han udvidet Brugsen til også at have en  
slagterafdeling. Det blev senere til SuperBrugsen  
med Erik Prangsgård som uddeler, og nu er  
Brugsen igen blevet udvidet med Kim Ernstsen  
som uddeler.
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Hvor ville det dog have glædet min gamle Far at  
se, hvordan hans lille stafet-brugs på Vestergade  
nu er en stor moderne SuperBrugs.
Det er helt sjovt at tænke på, at jeg sikkert er den  
eneste, der har kendt alle de 4 uddelere i  
Vejstrup/Skårup Brugs, der altså startede i 1908  
med min Farfar som uddeler!

Min mors familie kom til Skårup i 1914, hvor min  
morfar og mormor – Claus Clausen, der var  
uddannet landsbrugslærer og Anna Clausen, der 
var uddannet husholdningslærer, blev ansat som 
bestyrerpar på Skårup Landbrugsskole. - Mange 
unge landmænd blev indkaldt til krigstjeneste i de  
følgende år, og derfor var det småt med elever til  
landbrugsskolen. Der blev derfor afholdt  
husholdningsskole om sommeren og  
landbrugsskole om vinteren.

Mine bedsteforældre købte skolen i 1918 og  
udvidede skolen med flere tilbygninger, så der nu  
var plads til 60 elever. I 1920 købte de mere  
landsbrugsjord, og avlsbygningerne til  
landbrugsskolen blev opført bagved skolen.
Senere kom så krisen i landbruget, og  
landbrugsskolen blev nedlagt i 1937, hvorefter det  
blev til Skårup Husholdningsskole, som mange  
nok husker den.
I nogle gamle protokoller, jeg har fundet i  
familiens gemmer fra den tid, kan jeg se, at en  
lærerinde fik 125,- kr. om måneden. Der var på det  

tidspunkt næsten tale om dynastiet Clausen, idet  
både min mor og mine mostre Erna, Gutte og Søs  
underviste på skolen. - En meget flittigt benyttet  
timelærer var sanglæreren Oluf Ring, der fik hele  
5,- kr. i timen, og som i øvrigt var en meget nær  
ven til min morfar.
Min morfar var et elskeligt menneske, og det var  
en helt utrolig stor sorg for mig, at han døde, da  
jeg var 10 år gammel. Min mormor fortsatte som 
forstander af skolen, godt hjulpet af hendes nu 
kun 3 døtre, da min mor jo havde giftet sig med  
ham brugsmanden fra Vejstrup.

Mormor var en statelig dame med mange  
aktiviteter gennem et langt liv, og i 1967 blev hun  
udnævnt til Ridder af Dannebrog. Jeg blev tilkaldt  
som fotograf, og hun var naturligvis både glad og  
stolt over at skulle til København for at modtage  
hædersbevisningen af Dronning Margrethe.
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I 1970 trak hun sig tilbage som forstander, og min  
moster Gutte overtog Husholdningsskolen. 
Gutte havde mange nye ideer, og hun lavede  bl.a.  
nogle sommerferiekurser for børn, der ville lære at  
lave mad og meget andet. Der var tilmeldt ca. 80  
børn fra hele landet, og jeg blev ansat som lærer,  
der skulle undervise børnene i mange forskellige  
aktiviteter - - - dog undtagen madlavning. 
Det var her, jeg mødte Lene, som jeg nogle år  
senere blev gift med, og som jeg har de 4 dejlige  
krudtugler sammen med. - Hun ville meget gerne  
bo i Skårup, hvor hun havde gået på 
Husholdningsskole og taget en HF-eksamen på  
Seminariet. - I slutningen af 1969 købte jeg det  
gamle bondehus på Oluf Rings nr. 24, hvor vi  
straks gik i gang med en omfattende istandsættelse  
og ombygning. 

Efter at have afsluttet realeksamenen var jeg lidt i  
tvivl om, hvilken uddannelse jeg skulle vælge. Det  
skulle nok være noget med undervisning, men der  
var en ventetid på 2 år, før jeg kunne komme ind  
på Ollerup Frie Lærerskole. - Min far ønskede så  
brændende, at jeg brugte ventetiden på at gå i lære  
i brugsen, hvilket jeg noget modstræbende gjorde.  
Samtidig med, at jeg blev uddannet i Brugsen, gik  
jeg på aftenkursus på Svendborg Dekoratørskole.  
Det var lige noget, der lå til mine kreative evner, og  
dagen efter jeg var udlært og også havde bestået  
eksamenen på Dekoratørskolen, vendte jeg aldrig  
tilbage til butiksfaget. 
Det var en stor skuffelse for min far. 
Efter endt aftjening af værnepligten fik jeg arbejde  
i et firma i Odense som udstillingsdekoratør. Her  
lavede vi udstillinger i alle de store messehaller  
lige fra Herning til Bellacentret og mange andre  
steder. Der var mange spændende opgaver, og vi  
skulle kunne lave alt muligt håndværk. Det man  
ikke kunne, skulle man straks tillære sig. Ikke to  
opgaver var ens, og det var rigtigt sjovt i nogle år  
at rejse land og rige rundt, -  men en dag fik jeg  

lyst til noget helt andet, og så tog jeg på Askov  
Højskole. Det var en spændende tid, og jeg var så  
heldig at have forfatteren Tage Skov Hansen og  
Niels Højlund som lærere. Efter Askov kom jeg ind  
på Århus Kunstakademi, men det var en stor  
skuffelse, så jeg sprang fra efter ½ år. Herefter  
boede jeg i Norge i ½ årstid, hvorefter jeg vendte  
tilbage til Sydfyn, hvor jeg fik tid til at male  
samtidig med, at jeg sammen med min broder  
Torben byggede en villa i Vejstrup til vores  
forældre. Min mor havde selv tegnet huset, og her  
boede de så i deres drømmehus i mange, mange år.  

En dag kom min moster Gutte fra  
Husholdningsskolen og spurgte, om jeg ville  
undervise på skolen som timelærer i forskellige  
kreative og praktiske fag. Der blev indrettet et  
keramisk værksted til undervisning, og så var jeg  
alligevel havnet som lærer for unge og voksne. Jeg  
tog en voksenpædagogisk uddannelse, og dette  
medførte, at jeg blev tilbudt endnu flere job som  
timelærer på mange skoler for voksne bl. a. på  
Skolen for Beskæftigelsesvejledere i Svendborg,  
som jeg var tilknyttet i alle de 20 år, skolen bestod.  
Det var en dejlig arbejdsplads med gode kolleger  
og mange nye og spændende aktiviteter.
Det gamle bondehus på Oluf Ringsvej var blevet  
færdigbygget med atelier og keramisk værksted, og  
her fik vi de to dejlige piger Sanne og Nille i årene  
1974 og 1975. - Lene var blevet færdig som 
ergoterapeut, og var samtidig begyndt på at lave  
nogle specielle sko, der blev begyndelsen til en  
virksomhed med kunsthåndværk.
Pladsen var ved at blive for trang, og vi var på  
udkik efter noget større. En dag blev nabohuset sat  
til salg. Det var det gamle mejeri på Rosenkildevej  
med mere end 1000 M2, der kunne købes billigt.  
Jeg så mulighederne i de store rungende haller,  
men i den ende af mejeriet, hvor vi ville bo, var der  
hverken lys, vand eller varme. 
Vi solgte huset på Oluf Ringsvej og havde derefter  
en måned til at indrette et køkken/alrum i den  
bagerste ende, - - - og så var det ellers om at  
komme i gang med en omfattende ombygning.
Den lille familie flytter ind på mejeriet i 1778.
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Mejeriet set fra haven ved indflytningen i 1978

Billede taget fra samme side i 1990 efter flere  
tusind arbejdstimer.
Det var en kæmpe opgave, men det skred roligt  
fremad, og der blev indskudt en etage i den høje  
mejerihal, hvor der senere blev indrettet et  
spændende atelier under den store hvælving.

Sanne og Nille havde nok en lidt anderledes  
legeplads, end de fleste andre børn havde!
De øvrige rum blev omsider færdige, og de tykke,  

højtisolerede mure og de store vinduer med buer  
over ligner næsten en gammel fæstning.
Medens vi boede i bondehuset på Oluf Ringsvej,  
blev Rosenkildevej renoveret, og der var en masse  
af de fine gamle, slidte brosten foran mejeriet, som  
jeg var heldig at kunne købe. - De kom senere til  
ærer og værdighed i alle vindueskarme i de unikke  
rum i det gamle mejeri.

Billeder fra det store køkken/alrum, der blev  
husets vigtigste samlingssted.  
Midt i al ombygningen og med fuld fart på  
kunsthåndværkervirksomheden med salg til ca. 60  
forretninger fordelt i Danmark, Norge, Tyskland 
og Holland, blev der heldigvis også tid til at få to  
dejlige børn mere - - Lasse og Zette. 
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      Lasse            Nille          Sanne         Zette
Ombygningen skred godt frem, og vi havde jo  
masser af plads, og en dag blev vi opfordret til at  
tage nogle børn i familiepleje. - Det viste sig at  
være en rigtig god ide. Børnene kom fra  
vanskelige kår, og det var en stor glæde for os at  
opleve, hvordan de blomstrede op i vores miljø, der  
jo var et helt anderledes end det miljø, de kom fra. 
Vi havde nogle dejlige år med fuld knald på med  
en masse børn og gang i en utallige aktiviteter.
Der var mange anledninger til fest og hyggeligt  
samvær med gode naboer og venner og til en  
nytårsfest kunne der f.eks. være op til 40 - 50  
voksne og børn! Det mindes jeg stadig med glæde.
Men – ak – ak - - ingen lykke varer evigt ! ! ! !
1990 blev på mange måder et skælsættende år. 
Det var det år, hvor jeg startede med at lave Folk &  
Fæ, men der skete også det, at ægteskabet med  
Lene ikke længere kunne holde, og så flyttede jeg  
op på Åbyvejen nr. 8 i det ”lille” hus på kun 328  
M2, hvor jeg bor nu. - Og så var det bare forfra 
igen med renovering og ombygning.

Mine tre piger ”holdt sommerferie” på Åbyvejen 8  
i år 2001. Og hvad skulle man dog med alle de  
børn, hvis ikke de skulle holde ”maler-ferie” hos  
deres søde Far i Skårup?!?!? 

Nu er ombygningen for længst færdig, og jeg 
nyder min pensionisttilværelse med gode venner,  
børn og børnebørn og så naturligvis Folk & Fæ,  
der fylder en hel del i mit liv.
Jeg nyder hver dag den flotte udsigt ud over det  
åbne landskab, hvor jeg har et fint kik over til  
mine bedsteforældres livsværk: Den gamle Skårup 
Landbrugs- og Husholdningsskole, der heldigvis  
nu lever videre som Sydfyns Fri Fagskole.

De sneklædte marker foran mit vindue.
 

Det åbne landskab veksler meget og her er det  
Vejstrupgårds og Gl. Klingstrups marker, der er  
fyldt med gule blomster, og bagved ligger de skove,  
hvor jeg engang for længe siden som indianer  
kendte hvert et træ i skoven, og det er også der,  
hvor min trofaste Olsen nu følger mig i både  
solskind, regn og storm.  
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Der er heldigvis stadig tid og plads til fest og sjov. 

Sommerfesten 2014 : Lasse, Zette, Sanne og Nille  
med festtøj som i de go` gamle dage. 

Ingen fest uden Olsen !!!
Ja, - - - så nærmer sig tiden . . . 
Jeg vil slutte min fortælling med at skrive, at alle  
mennesker har en historie, der er værd at lytte til -  
- - -  og værd at skrive om.
Her har du så fået en lille del af min historie.....
Jeg får ofte tak og megen ros for, at jeg vil bruge  
så mange timer af min fritid til at lave vores lille  
lokalblad Folk & Fæ, - - - men her er det meget  
nødvendigt for mig straks at sende takken og rosen 
vider til alle de positive, aktive mennesker, der i de  
sidste 25 år har har bidraget med frivilligt, ulønnet  
arbejde. 
Uden deres indsats var der ikke noget Folk & Fæ.
Og så vil jeg slutte med at sige tak alle Jer, der  
støtter bladet, når vi kommer rundt med  
raslebøsserne og til alle de foreninger og  
institutioner, der støtter op omkring Folk & Fæ, -  
men en særlig tak skal gå til alle de virksomheder,  
der støttet op omkring bladet.
Uden jeres støtte ville bladet ikke kunne eksisterer.

Når jeg nu sidder her med alle bladene foran mig  
og ser tilbage på alle disse 25 år med Folk & Fæ,  
så må jeg sige, at det på trods af alle de timer og  
alle de opgaver, der skulle løses, har været en stor  
glæde i mit liv, -  ja, måske en berigelse hvis jeg  
skal finde det helt rigtige ord frem - - og det er mit  
inderlige håb, at du/I fortsat vil støtte op omkring  
vores lille lokalblad Folk & Fæ.

Hermed mange tak - - og slut for denne gang. 
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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

Onsdag d. 19. februar kl. 18.00  
Fastelavnsspisning med hyggemusik.                                                                   

Skårup Pensionistf.
Mandag d. 24. februar kl. 18.00

Fastelavnsspisning i Skårup Bylaug i SKI
KUN FOR MÆND

Lørdag d. 29. februar kl. 10-18
Gospelworkshop med Nina Luna, Skårup Kirke.

Onsdag d. 4. marts kl. 19.00 
Foredrag med Henning Frandsen                                                                                 

(læs mere inde i bladet) Skårup Pensionistf.
Onsdag d. 18. marts kl.16.30 

Generalforsamling for alle 3 foreninger                                                                       
Skårup Pensionistforening, 

Pensionisthuset og Pensionisthusets Støtter. 
(læs mere herom i bladet)

Lørdag d. 21. marts kl. 14-16
Gymnastikopvisning i Skårup Hallen

Onsdag d. 15. april kl. 12.00 
PÅSKEFROKOST i Skårup Pensionistforening.

Onsdag d. 29. april kl.14.00 
Modeopvisning i Skårup Pensionistforening.

Onsdag d. 13 maj kl. 9.15 
FORÅRSUDFLUGT til Ditlevsdal Bison Farm.                                                                                           
(læs mere inde i bladet) Skårup Pensionistf.

Lørdag d. 13. juni kl. 12-18
Torvedag på Torvet i Skårup

Lørdag d. 13. juni - lørdag d. 20. juni
Jubilæumsdage i SIF - SKI

Søndag d. 14. juni kl. 15.00
100 års jubilæum i SIF - SKI

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944

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

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; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk


