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Kære Folk & Fæ læser!
Året 2012 er ved at rinde ud.
Jul og nytår er over os, og det er endnu engang tid til at se  
tilbage på året, der nu snart er forbi.
Det bliver på mange måder en gentagelse fra tidligere år,  
når jeg igen kan fortælle, at det har været et godt år for det  
lille lokalblad Folk & Fæ. Jeg håber, alle vore læsere har  
glædet sig over alle de gode indlæg, der har været bragt i  
bladet i årets løb – ikke kun af vore egne skribenter, men  
også af Folk & Fæ-vennerne, - der, (som noget nyt i år) har  
modtaget nogle påmindelser, når deadline nærmer sig......  
Det har fungeret rigtigt godt, og det vil blive fulgt op i det  
nye år. En stor tak til Folk & Fæ-vennerne men også til  
alle vor faste sponsorer, foreninger, skoler og institutioner.
Folk & Fæ må desværre siger farvel til en af vore faste  
skribenter gennem mange år, men Kirsten Søberg har  
foruden sit faste job startert sin egen virksomhed, - og så  
kniber det med tid til at være skribent for Folk & Fæ.
Tak Kirsten - for mange gode artikler og dit gode humør.

Efterlysning: Har du lyst til at skrive - og til at hjælpe Folk  
& Fæ nogle timer 6 gange om året, så kontakt mig snart. 
Hermed ønskes alle vore læsere en glædelig jul samt et  
rigtigt godt nytår af Folk & Fæ.          Henning Philbert
Deadline for næste blad: Mandag d. 4. februar 2013
Afleveres i vores postkasse i Superbrugsen senest kl. 17.00
Sendes til Anja: anja@skaarupgrafisk.dk senest kl. 17.00
Sendes til: www.folkogfae-online.dk onsdagen før deadline.
Folk & Fæ udsendes 6 gange årligt til ca. 2000 husstande i  
Skårup Sogn 5881, Vejstrup 5882 + Oure by.        
Støt bladet ved at indbetale et beløb på vores konto i  
Svendborg Sparekasse: Reg. 0819 nr. 819-56-11123
eller lægge penge i vores pengekasse i SuperBrugsen.
Hjælp os!!!! Hvis du ikke har modtaget Folk & Fæ om 
onsdagen 16 dage efter deadline, bedes du kontakte  
Tryksagsomdelingen på: telefon 6222 2222 – Folk & Fæ 
betaler for, at alle husstande i ”vores” distrikt gratis  
modtager bladet .

?
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For at gøre Folk & Fæ mere interessant for vores læsere – og ikke mindst for vores sponsorer og 
andre bidragydere – trykkes bladet i farver fra februar 2013. Dette kræver imidlertid en forhøjelse 
af betalingen til bladet på ca. 25 % til alle sponsorer, foreninger, skoler og institutioner. Vi håber, I 
alle vil støtte dette nye initiativ for at højne kvaliteten af vores populære lokalblad. 

Efter at Sct. Michaels Skole er blevet nedlagt og eleverne er blevet flyttet til Skårup Skole og 
dermed også gør brug af Skårups fritidsfaciliteter, udvider Folk & Fæ sit ”distrikt” til at gælde hele 
Oure’s postnummerområde. 

Vi vil derfor byde velkommen til alle nye læsere!  

Til dem kan vi fortælle, at lokalbladet ”Folk & Fæ” så dagens lys for første gang i februar 1990, hvor 
en gruppe mennesker gik sammen for i fællesskab at lave et blad, der kunne styrke sammenholdet i 
lokalområdet ved at informere om, hvad der sker i vores distrikt.  

”Folk og Fæ” informerer tillige om foreningslivet og de lokale virksomheder og er derfor med til at 
støtte lokale håndværkere og butikker.  

Alle kan indsende indlæg til bladet. Vi bringer dog ikke 
anonyme indlæg, generelle reklamer for kommercielle 
virksomheder eller politisk propaganda. Bladet 
redigeres og sættes op af en lille redaktions – gruppe. 
Alle i bladgruppen arbejder ulønnet. 

Bladet udkommer 6 gange årligt og omdeles gratis til 
samtlige hustande i Skårup, Vejstrup og Oure. 

Bladet støttes af lokale sponsorer, foreninger, skoler 
og institutioner samt ved en årlig husstandsindsamling 

Da vores udgivelsesområde er blevet udvidet 
skifter ”Folk & Fæ i Skårup Sogn” navn til…? 

…………..Afsløres i februar 2013!................... 

 

Mange hilsner Redaktionen v/ Vibe 

FOFOLO KOOL  LK &KK & & F&&& ÆFFÆÆ Æ IÆÆ  Æ FI AFFF RAA VAR EVV RVE  ERR FR RFF A FRRA A 2A 02 1200 3011  133
-nu i hele Oure postdistrikt -nu i hele Oure postdistrikt
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1/2 side
annonce
5 felter 

kun på højkant
Pris: 7800,- 

pr. år

Priser pr. år:
1 felt         1620,-

2 felter     3200,-

3 felter (kun højkant)  4800,-

4 felter     6000,-

5 felter (kun højkant)   7800,-

6 felter      9300,-

1 side = 10 felter 15000,-

3 felter  
på højkant

Pris: 4800,- 
pr. år

2 felter 
på højkant

Pris: 3200,- 
pr. år
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Helside 
annonce

Pris: 15000,- 
pr. år

Støt det lokale samfund.
Bliv sponsor i Folk & Fæ. Dit firma kan tegne et sponsorat:

1. Hvis du har fast bopæl i Skårup(5881), Vejstrup(5882) eller Oure(5883).
2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig del af den ligger i nævnte område.

Bladet omdeles gratis 6 gange årligt til ca. 2000 husstande i nævnte område.
Alle i bladgruppen arbejder ulønnet.

4 felter
Pris: 6000,- pr. år

2 felter 
på langs

Pris: 3200,- pr. år

Som noget nyt tilbyder Folk og Fæ 
vores sponsorer muligheden for at 

præsentere navn og logo i flere 
større formater og i farver på 

www.folkogfae-online.dk

Priserne er gældende for 2013.

1 felt
Pris: 1620,- 

pr. år
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En af årets gode traditioner i Skårup og omegn 
er uddelingen af den ærefulde titel som 
”Årets Skårupborger”. Uddelingen forestås af 
Skårup Idrætsforening, og igen i år dannede 
Skåruphallen rammen om den store begivenhed 
den 27. oktober ved efterårets store Folkefest.

I år blev det for anden gang i prisens historie et 
par, som modtog den ærefulde titel. Valget var 
meget oplagt faldet på Maria Koefoed Rolskov 
og Jørn Rolskov. De har i en lang årrække ydet 
et kolossalt arbejde i Skårup Idrætsforenings 
gymnastikafdeling, som de på skift har siddet 
som formand for. De har begge haft stor 
betydning for gymnastikafdelingens store 
blomstringsperiode, lige siden de begyndte 
deres engagement i afdelingen tilbage ved 
årtusindskiftet. Antallet af medlemmer er siden 
da flerdoblet, og særligt børne- ungeafdelingen 
har oplevet en vækst og tilslutning, som hænger 
meget sammen med prismodtagernes store 
indsats. Men en vækst, som også vidner om, at 
flere andre ildsjæle har været med til at puste 
nyt liv i fællesskabet omkring gymnastikken i 
byen. Noget de begge med vanlig beskedenhed 
understreger flere gange under vores samtale.

Netop fællesskabet har i alle årene været det 
bærende for Maria og Jørn. At man måske i 
virkeligheden gør den største forskel ved aldrig 
selv at gøre forskel – på andre.

”Hvis jeg skulle pege et enkelt element ud, som 
det vigtigste for mig i alt det her, så må det være 
fællesskabet om en sport.”, siger Maria med stor 
entusiasme. ”Dét at se, at man virkelig kan gøre 
en forskel, når man er fælles om noget. Og dét, 
at der er plads til ALLE – uanset køn, hudfarve, 
baggrund, alder – uanset alle de forskelle, vi 

ellers har det med at vurdere hinanden ud fra. 
De værdier er utroligt vigtige for os.”.

Maria og Jørn kommer fra detøstjyske 
og de mødtes da også netop i 
gymnastiksammenhænge, da de begge var med 
på Vejle Amts Repræsentationshold (Rep-holdet). 
”Vi har haft gymnastikken med os som noget helt 
uundværligt”, siger de begge næsten i munden 
på hinanden. Jørn kommer fra Balle og Maria fra 
Børkop, og begge steder oplevede de den store 
betydning, det lokale arbejde i foreningerne 

Årets Skårupborgere
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har for mange børn og unge. ”Det har også 
smittet af på vores egne børn, er jeg sikker på”, 
siger Maria uden tøven. ”Det har noget at gøre 
med, at man så har masser af fælles oplevelser 
at dele med hinanden. Hold da op, hvor har vi 
nydt at dele alt det her også med vores børn. 
Alle tre børn, Andreas, Sofie og Jonatan har fået 
gymnastikken med sig fra de var helt små. Det 
bærer de med sig, uanset hvad”. Jørn nikker og 
fortsætter: ”Det er også på den måde, vi selv er 
kommet ind gymnastikafdelingens arbejde her 
i Skårup. Maria og jeg kendte jo hinanden fra 
ungdommen på Vejlekanten. Siden besluttede vi 
os for at flytte til Sydøstfyn, og efter at vi begge 
blev færdiguddannede fra Skårup Seminarium, 
fik vi engagement på Vejstrup Ungdomsskole 
som lærere. Det blev nogle fantastiske år, med 
mange oplevelser også inden for gymnastikken.”, 
siger Jørn. ”Efter at vi så forlod Ungdomsskolen, 
fik vi ansættelse på hhv. Skårup Skole og Øster 
Åby Friskole og flyttede meget naturligt til 
Skårup. Straks efter blev vi kontaktet og nærmest 

headhuntet til at stå for træningen af nogle børne- 
og ungdomshold. Blandt andet fordi vi jo selv 
havde fået børn, som gik på nogle af de hold.”.

”Det er typisk den måde, man som voksen 
kommer ind i det hele på. Rekrutteringen af 
ledere og trænere foregår tit ved, at forældre 
bakker deres børns gymnastikinteresse op og 
så tager mere og mere del i selve arbejdet på 
de forskellige hold. På den måde bliver det tit 
selvsupplerende, og det skaber et sammenhold 
og et fællesskab, som er meget værdifuldt.”, 
understreger Jørn. ”Men som jeg ser det, kan det 
blive sværere og sværere at rekruttere trænere 
og ledere i det frivillige arbejde. Og det gælder 
ikke kun inden for gymnastikforeningerne. Det 
gælder vel stort set alle de steder, hvor det 
hele bæres af frivillige og engagerede kræfter.”, 
bemærker Jørn, som samtidig understreger den 
store betydning, det frivillige arbejde har mange 
steder. Også i Skårup. ”Det har været en enorm 
styrke i Skårup, at forældrene har bakket så 
fantastisk op omkring deres børns gymnastik. 
Og rekrutteringen af trænere har været flot. 
Blandt andet fordi mange fra og med 7. klasse 
har været ”på græs” hos ældre og erfarne ledere 
og trænere og dér sat sig ind i, hvordan det er 
at stå for et hold børn og unge. Det er en slags 
”lederlære”, som er god for de unge.”

”Jeg er nok ikke så bekymret, når det 
gælder rekrutteringen”, føjer Maria til. ”Vi 
har været med til at bygge en aktiv og god 
gymnastikafdeling op her i Skårup. Og vi har 
især fokuseret på børne- ungdomsarbejdet. 
Allerede de år, vi har været her, har der været 
i hundredvis af børn og unge hen over de 
bonede gulve med kolbøtter og flikflak og alle 
mulige andre spændende aktiviteter. Lige meget 
hvordan man vender og drejer det, så har de 
taget masser af gode oplevelser og værdier 
med sig videre i livet. Det gør mig glad at tænke 
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på. Vi må bare være opmærksomme på, at vi 
skal være med til at skabe gode rammer, som 
dem, der skal tage over efter os i foreningen, 
kan arbejde indenfor.  Hvordan de så vælger at 
gøre tingene, ja det bliver jo noget, de finder 
ud af. Noget forgår – og noget nyt opstår. 
Sådan må dét være”, smiler hun. ”Når den tid 
kommer, må vi simpelthen give plads og rum 
til, at den næste generation kan finde deres 
måde at organisere sig på. Vi har jo allerede i 
flere år været påvirkede at fitness-kulturen, som 
måske i virkeligheden er en tiltrængt udfordring 
for det frivillige foreningsliv. For folk vil gerne 
fællesskaberne. Det er bare et spørgsmål om, 
hvordan de fællesskaber så organiserer sig. Det 
bliver spændende at se.”

”Der var en gang én, som sagde, at ”en forening er 
de mennesker, der er der.” Så enkelt er det egentlig. 
Er der ingen mennesker, jamen så er der heller 
ingen forening”, fortsætter Jørn. ”Så der må hele 
tiden være nye kræfter til at tage over. Og Maria 
og jeg snakker da også meget om, at det kræver 
visse faglige forudsætninger at træne og lede nogle 
af gymnastikholdene, f.eks. springholdene. Og det 
kan måske blive endnu en udfordring: den faglige 
uddannelse af frivillige ledere.”  

De er enige om, at der er al mulig grund 
til at være optimistiske hvad angår 
gymnastikforeningens fremtid.  Uanset tidens 
trends og uanset vores individualiserede tid. 
For fællesskabet omkring gymnastikken giver 
mange unikke oplevelser, ikke bare til træning, 
men også i forbindelse med forårsopvisningerne 
og andre arrangementer, hvor holdene høster 
frugterne af deres grundige og seriøse træning i 
vinterens løb. ”Vores Gymnastikafdeling har ikke 
konkurrencehold.”, fortsætter Jørn. ”Det har vi 
prøvet enkelte gange, men vi mener, at det er 
godt at satse på bredden her hos os i Skårup. Vi 
er meget opmærksomme på, at der ingen elite 

er, uden bredde. Derfor den store fokus på at 
inddrage børnene og de unge i glæden ved at 
dyrke gymnastikken – glæden ved at være fælles 
om en sund sport. Omvendt kan vi også se, at 
der ingen bredde er uden en elite. Flere af vores 
”gamle” gymnaster her fra Skårup har siden 
taget turen over Repræsentations-hold eller er 
kommet på Verdensholdet, og det er da noget, 
der glæder os. At gymnastikken har kommet til 
at betyde så meget for dem også. Og at de mere 
eliteprægede hold kan være en motivation for de 
unge mennesker til at yde en ekstra indsats.”.

Vender vi igen blikket mod Marias og Jørns 
store engagement i Skårup Idrætsforenings 
gymnastikafdeling, kan snakken ikke undgå at 
bære præg af stor taknemmelighed over at 
have fået lov til at præge så mange børn og 
unge gennem årene. Og at have fået lov til at 
gøre en forskel.  ”Alle skulle unde sig selv at 
være frivillig i bare to timer om ugen”, udbryder 
Jørn begejstret. ”Bare to timer, hvor de fik 
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muligheden for at yde et stykke frivilligt arbejde 
og møde mennesker, de ellers slet ikke har ret 
meget til fælles med.” Og Maria føjer til: ”Det 
er sådan, at man i arbejdet med de unge får 
meget mere, end man synes, man selv giver. 
Nogen gange spørger folk, om vi da ikke er helt 
udmattede og trætte efter flere timer i hallen 
med så stor aktivitet. Men hvis jeg skal være helt 
ærlig, så tænker jeg aldrig på det på den måde. 
For man får bare så meget tilbage gennem det 
frivillige arbejde. Det kan man slet ikke forestille 
sig, med mindre man selv har oplevet det.”

Hvordan gymnastikken og foreningslivet udvikler 
og former sig i fremtiden både lokalt og på 
landsplan, ja det glæder Maria og Jørn sig til 
at følge og selv være en del af. For deres eget 
vedkommende er der perioder, hvor de nærmest 
strækker tiden af led for at nå alt det, de gerne 
vil. Maria tager blandt andet et smut til Århus 
en gang om måneden for at tage en master i 
ledelse, og med alt det ekstraarbejde, det i øvrigt 
fører med sig, har hun besluttet at drosle lidt 
ned med gymnastikken. Hun går dog stadig til 
”damegymnastik” inde i Svendborg, som hun 
kalder det.  Et billede på, at gymnastikken for 
altid vil være en uundværlig del af familiens liv.

”Vi har fået så utroligt mange dejlige oplevelser 
gennem gymnastikken. Både med de 
udfordringer og spændende opgaver, hverdagen 
har budt på i de foreninger, vi har været en del 
af – og gennem landsstævner, opvisninger og 
rejser til det store udland.” siger Jørn, og han 
fortsætter: ” Jeg har rejst det meste af verden 
rundt i forskellige gymnastiksammenhænge, 
især med Rep-holdet. Vi besøgte Israel, Brasilien, 
Italien, Uganda og mange andre lande. Det giver 
mange fælles oplevelser at leve videre på. Og det 
giver mange gode venskaber, ligesom årene her i 
vores egen gymnastikforening også har gjort det.”

Maria og Jørn er begge aktive og engagerede 
i så mange andre sammenhænge, som det vil 
føre for vidt at komme nærmere ind på her. 
Det må vi have til gode en anden god gang. 
For nærværende hilser vi med fanen og sender 
et stort tillykke med prisen til familiens hjem 
i Østergade i Skårup! Vi hilser med fanen 
og sender samtidig mange gode ønsker for 
gymnastikkens fremtid både i Skårup og det 
øvrige land – i håbet om, at fællesskabet 
om gymnastikken også fremover må blive til 
berigelse og fornøjelse for mange mennesker, så 
forskellige vi end er. 
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Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

auto Centrum skårup
østergade 60-62  5881 skårup

telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  alt i reparation

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

         A-Z 
                  Tømrer & Snedker
A
Z
Jesper Ullegård
Åbyskovvej 31 ·  5881 Skårup
Tlf.:   6220 6633
Mobil:   2280 4048
E-mail:  ullegaard@mail.dk

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

Vejstrup
Efterskole

Højskolevej 49 l 5882 Vejstrup
Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.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

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

Enkelt annonce
Pris: 1300,- 

pr. år
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Landsbyhjælp	  –	  en	  ny	  og	  	  
spændende	  idé	  i	  Vejstrup	  

	  
	  
	  
	  

	  
Af	  Charlotte	  F.	  Poulsen	  
Kender	  I	  det.	  Ferien	  står	  for	  
døren.	  2	  uger	  under	  sydlige	  
himmelstrøg,	  men	  hvem	  skal	  
lige	  se	  efter	  huset	  og	  sørge	  for	  
at	  ikke	  alt	  er	  ribbet,	  når	  man	  
kommer	  hjem?	  
Elisabeth	  Antonsen	  og	  hendes	  
mand	  Steen	  har	  i	  hvert	  fald	  af	  
og	  til	  det	  problem,	  når	  de	  skal	  
ud	  af	  døren	  i	  længere	  tid.	  
Derfor	  har	  Elsabeth	  Antonsen	  
nu	  sat	  sig	  for	  at	  organisere	  
”landsbyhjælp”	  i	  Vejstrup.	  
”Landsbyhjælp”	  er	  hendes	  
eget	  hjemmelavede	  ord	  med	  
inspiration	  fra	  ”nabohjælp”.	  

-‐ Det	  behøver	  jo	  ikke	  
lige	  være	  din	  nabo,	  
der	  kigger	  efter	  huset,	  
mens	  du	  er	  væk,	  men	  
en	  fra	  byen.	  Nogle	  har	  
måske	  bedre	  
muligheder	  end	  
andre.	  Det	  kunne	  
være	  en	  efterlønner	  
eller	  en	  pensionist,	  
siger	  Elisabeth	  
Antonsen.	  

Elisabeth	  Antonsen	  er	  
inspireret	  af	  den	  periode,	  hvor	  	  

hun	  og	  
familien	  boede	  
i	  Sverige.	  Her	  
var	  der	  altid	  en	  
venlig	  sjæl,	  der	  
kiggede	  efter	  
huset,	  når	  
familien	  var	  
bortrejst	  
-‐Mit	  

grundlæggende	  
formål	  med	  dette	  er	  
at	  gøre	  Vejstrup	  til	  et	  
endnu	  bedre	  sted	  at	  
bo,	  siger	  hun.	  

	  
	  

Midt	  i	  en	  indbrudsbølge	  
Ideen	  rammer	  lige	  ned	  i	  en	  
tid,	  hvor	  en	  regulær	  
indbrudsbølge	  er	  skyllet	  hen	  
over	  Fyn.	  
Elisabeth	  
Antonsen	  har	  
aldrig	  selv	  haft	  
besøg	  at	  ubudne	  
gæster.	  Men	  
hendes	  datter,	  
som	  bor	  i	  
København	  fik	  i	  
sommer	  stjålet	  
alt,	  hvad	  der	  
betød	  noget	  for	  hende.	  	  

-‐ Det	  fik	  mig	  virkelig	  til	  
at	  tænke	  over	  
tingene,	  sige	  Elisabeth	  
Antonsen.	  

Hun	  pointerer,	  at	  det	  ikke	  er	  
fordi	  at	  hun	  synes	  Vejstrup	  er	  
et	  specielt	  utrygt	  sted	  at	  bo,	  
men	  omvendt	  skal	  man	  heller	  	  

ikke	  være	  alt	  for	  blåøjet	  og	  
naiv.	  Men	  hvordan	  skal	  det	  
hele	  så	  organiseres.	  Jo,	  det	  
har	  Elisabeth	  Antonsen	  også	  
en	  plan	  for.	  Den	  10.	  januar	  
klokken	  19:30	  umiddelbart	  
efter	  Vejstrup	  Borgerforenings	  
generalforsamling	  	  i	  
Forsamlingshuset	  vil	  en	  
medarbejder	  fra	  det	  
Kriminalpræventiv	  Råd	  
komme	  med	  gode	  råd	  til,	  
hvordan	  man	  bedst	  sikrer	  sig	  
mod	  indbrud.	  Når	  hun	  er	  
færdig	  med	  sit	  oplæg	  skal	  der	  
nedsættes	  en	  initiativgruppe,	  
som	  arbejder	  videre	  med	  
”landsbyhjælp-‐ideen”.	  
Initiativgruppen	  skal	  blandt	  
andet	  undersøge,	  om	  der	  er	  
opbakning	  til	  ideen.	  Hun	  

håber,	  at	  rigtigt	  mange	  vil	  
være	  med.	  Jo	  flere	  jo	  bedre	  
kommer	  det	  til	  at	  fungere,	  
siger	  Elisabeth	  Antonsen.	  
Er	  du	  blevet	  interesseret,	  kan	  
du	  også	  gå	  ind	  og	  læse	  om	  
arrangementet	  på	  Vejstrup	  
Borgerforenings	  nye	  
Facebook-‐side.	  
	  

”Vejstrup	  skal	  
være	  et	  endnu	  

bedre	  sted	  at	  bo.”	  



12

Skårup Kultur og Idrætscenter 
 
Vi er godt i gang med at få planlagt byggeriet ved Skåruphallen der sammen med den nuværende 
hal bliver til det nye center. 
Skitser er nu færdigudarbejdet sammen med vores rådgivende arkitektfirma C & W arkitekterne. 
 
En åben og spændende hall er første indtryk når du kommer til centeret. Det skal understrege at vi 
træder ind i den moderne tid, hvor alle slags personer fra lokalområdet kan glæde sig til at deltage i 
det der foregår i centeret. 
 

 
Stueetage:  
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Stueetagen fortsat.. 
 
Efter man er trådt ind i den lyse og spændende hall, vil man kunne vælge mellem at gå ind i 
Kulturcafeen, Tweenklubben eller et af omklædningsrummene, hvis man skal dyrke sport i det store 
halområde. I kulturcafeen vil der være servering fra cafeen/køkkenet og mulighed for 
musikoplevelser o.lign. i løbet af året.  
Tæt på kulturcafeen får Idrætsforeningen mulighed for diverse leder- og spillemøder. 
 
I indgangspartiet eller i kulturcafeen vil der forhåbentlig udover Idrætsforeningens udstillinger af 
præmier og billeder, også være skiftende kunstudstillinger både fra centerets egne brugere, og fra 
kunstnere i lokalområdet eller andre der ønsker at være med. 
 
1. sal 

 
I stedet for at udforske stueetagen kan man vælge at gå op på 1. etage, hvor man finder et moderne 
fitness-center, og et endnu mere moderne Bibliotek 
Vi forventer at biblioteket skaber mulighed for at der er åben/selvbetjening i hele centerets 
åbningstid. 
 
Det giver rigtig fine muligheder for at mange flere kan bruge bibliotekets mange tilbud, da man 
uden problemer selv kan gå ind og låne det man har brug for. 
Derudover bliver der en aktivitetssal, som fitness kan benytte, og der kan arrangeres forskellige 
kulturelle aktiviteter. 
 
Der vil også blive etableret i fælles møde/undervisningslokale, som alle interessenter kan booke sig 
ind på. 
 
Rigtig god jul alle sammen. 
 
Fmd. Bo Tune 
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Skårup Kultur og Idrætscenter
En stor tak til den anonyme støtte ! 

Vi oplevede det fantastiske at få et brev indeholdende en check på 60.000 kr. - ja du læste rigtigt.

Den anonyme skriver: ”I andledning af, at skåruphallen udvider til også at omfatte bibliotek m.v. og 
derved bliver til gavn for en større kreds af borgere” og følgende ”givet i en gammel skårupborgers 
ånd”.

Bestyrelsen er meget glade for at opleve denne store opbakning til projektet.

FOLKEAKTIER

Der er også solgt en del folkeaktier (ca. 65.000 kr i skrivende stund), så tak til dem der allerede har 
købt en eller fl ere folkeaktier, og vi håber der er mange fl ere der vil støtte projektet og købe folkeaktier. 
Der er en masse frivillige der går fra hus til hus og sælger folkeaktier.

Vi har ca. besøgt 20 % af husstandende i lokalområdet, og vi håber at nå rundt de fl este steder inden 
udgangen af januar.

Det er ikke afgørende for om projektet bliver til noget, men det er afgørende vigtig for, at vi kan nå i 
mål med de mange ønsker der er til centerets detaljer og indretning.

SPONSORATER

Vi er ligeledes i gang med at tage en snak med de lokale erhvervsdrivende, om et sponsorat. Der er 
fl ere muligheder, som alle giver nogle modydelser til gengæld for sponsoratet.

Hvis du som sponsor ønsker din helt egen måde at støtte projektet på, skal du være velkommen til at 
kontakte os.

Fmd. Bo Tune
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Skårup Kultur og Idrætscenter 
På en meget velbesøgt Skårupaften på Skårup Skole, gennemgik bestyrelsen for Skårup Kultur og 
Idrætscenter sammen med arkitekten fra C&W de skitser, der nu bliver grundlaget for det 
kommende byggeri ved Skåruphallen. 
 

 
 
Arkitekten satte flot ord på skitserne, så tilhørerne kunne leve sig ind i de mange tanker der er gjort 
fra alle interessenternes side. De mange tilhørere fik syn for sagen – Nå det er sådan det kommer til 
at se ud ! 
 
Her til højre er det den daglige leder af 
Tweenklubben - Anja Engler der 
begejstret fortæller om hvordan der 
kommer nogle optimale rammer for en 
klub der hele tiden vil udvikle sig i tråd 
med de ønsker børn og forældre har til 
klubben. Som hun udtrykte det ”Det er 
en Gave ! 
 
Der kom mange positive kommentarer til 
projektet efter gennemgang af skitserne, 
og efterfølgende hvor der blev solgt 
folkeaktier. 
 
Bestyrelsen takker for opbakningen til 
projektet, og at vi måtte komme og tage 
tid på Skårupaftenen. Jeg er sikker på at 
alle syntes det var en god ide, og vi 
opfordrer alle gæsterne til at gå ud i jeres 
netværk i skoler, børnehaver og privaten 
og berette om projektet.  
 
Fmd. Bo Tune 



16

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

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

Der er en lighed mellem 
Folk & Fæ og FOMO
Vi dyrker begge fællesskabet. Du kan også blive en del 
af sammenholdet i FOMO og oven i købet score en 
økonomisk gevinst ved det.
Det fortæller vi gerne mere om – kontakt os på  
6221 4488, fomo@fomo.dk eller kig ind til os.

Odensevej 8A 
5700 Svendborg
Telefon 6221 4488 
fomo@fomo.dk
www.fomo.dk

 Kurser  Foredrag  Workshops 
 Afbalanceringer  Personlig Udvikling 

www.kinesis.dk  Tlf. 2194 7922  cvr. 26927579  info@kinesis.dk

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KINESIS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Enkelt annonce
Pris: 1300,- 

pr. år
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- fællesspisning for alle -
i Skårup Skoles gymnastiksal kl. 18 - ca. 21.

Skårupaften er som bekendt et åbent arrangement, hvor ALLE, både børn og 
voksne, gamle og unge, indfødte og tilflyttere, naboer osv kan deltage. 
Et rigtigt godt sted at ses til en snak og hygge over lækker mad, som et 
frivilligt madhold har tilberedt på bedste vis....

Skårupaften afholdes som altid den 3. fredag i september, november, 
januar og marts. 

Sæt allerede nu X i kalenderen Fredag den 18. januar 2013 – 
 HUSK at tage din nabo, kollega, vens ven, venner 

og bekendte med...........

I Brugsen hænger tilmeldingslisten i ugen op til arrangementet. 
Man tilmelder sig senest dagen før. Ellers kan man ikke regne med at 
kunne få mad. 
Det frivillige madhold har nemlig kun mulighed for at lave mad til omtrent det 
antal mennesker, der står på listen.

Medbring: Service til sig selv (der er ofte også dessert og kaffe), evt. 
drikkevarer, hvis man ikke vil købe. Husk kontanter til betaling for mad og 
drikke. Prisen er 20,- pr barn og 50,- pr voksen.

Vi mødes kl. 18 og sætter sammen borde og stole frem. Maden serveres kl. 
18.30. Inden vi går hjem, finder vi et madhold til næste gang og hjælpes ad 
med oprydning i salen. Madholdet klarer køkkenet. 
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Fredag den 16. november 2012

En aften med mad inspireret af det
sydamerikanske køkken - 
chilli con carne, salat med div tilbehør, 
nachos, bulgur og friskbagt brød.

Desserten bød på IS, chokoladesovs, 
krymmel og frugttærter med 
marengstop.

  Ved børnebordet skaber  
  børnene deres egen fest og
  der snakkes, spises og hygges
  på tværs af alder og klassetrin.

  Efter maden er der masser 
  af tid til fri leg i skolens
  gymnastiksal – for både store 
  og små!

VI SES – OG TAG GERNE NABOEN, VENNER OG FAMILIEN MED.
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LØRDAG DEN 20. OKTOBER 2012 

En lun efterårsdag med strålende sol fra en skyfri himmel, en veloplagt brugsuddeler med hans søde medarbejdere,  en 
flok velvillige lokale folk, et mylder af  glade unger med deres gamle legetøj,  en masse praktiske forældre………………….. 
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………..nogle dygtige ridepiger, 2 søde, børnevenlige heste fra  Hovgård  og en mængde nysgerrige og købelystne 
kunder. 

Alt i alt, et velorganiseret arrangement og en kæmpe succes, som Kim Ernstsen, SuperBrugsen gerne vil gentage 
til næste år, hvis han igen kan regne med praktisk hjælp fra lokale folk. 

Tekst: Vibe. Foto: Henning 
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

Vi tilByder os med 
alt indenfor...

          Ø.Åby 
Vognmands & 

entreprenørforretning
V/ aut. kloakmester 
Henning Larsen Åbyskovvej 38 62 23 12 10

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

Klingstrupvej 5 
5881 Skårup
Tlf.: 62 23 13 28
post@skaarupskolen.dk   www.skaarupskolen.dk

 HOLMDRUP
 KLOAKSERVICE
 OG MASKINSTATION Aps.
 AUT. KLOAKMESTER

 DØGNVAGT
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

TAGPAPTAG
 Over 20 års erfaring
 Gratis tageftersyn
 Alt i reparationer

   Tilsluttet

Tal med
SKÅRUP
            iagdÆKning

gartnerhøj 26, 5700 svendborg
mobil 40 76 75 66 · tlf. 62 23 15 66

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 65 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Øster Åby Friskole
Nyborgvej 501 - 5881 Skårup
Tlf.: 62 23 14 54

www.voresfriskole.dk
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øl og ost i forsamlingshuset
Skummende øl og spændende oste. 
Det var menuen for 25 fremmødte, 
da Vejstrup Borgerforening for første 
gang arrangerede ølsmagning. Det 
foregik  i Forsamlingshuset.

Det var brygmester og mejerist 
Jørgen Hoff, som sammen med en 
medhjælper serverer udvalgte øl og 
oste fra produktionen på Gundestrup 
Mejeri.

Gundestrup er grundlagt i 1888 og 
fungerede som Andelsmejeri helt frem 
til 1983. I 2007 overtog Jørgen Hoff 
mejeriet og besluttede ud over ost også at brygge øl. Et af specialiteterne i Gundestrups  
øl-produktion er, at der anvendes den valle, som drænes fra osten i øllet.

Og det faldt tilsyneladende i de fremmødtes smag.
Undervejs krydrerede Jørgen Hoff arrangementet med anekdoter og sjove betragtninger, så 
der var både mætte øregange og smagsløg, da aftenen var omme.
Vejstrup Borgerforening vil også i det kommende år forsøge at arrangere enten øl- eller 
vinsmagning.

Skrevet af Charlotte F. Poulsen



Pensionist-husets Støtter  

 
 
 

På Stationsvej 10 i Skårup 
 

Hattefest 
For byens skønne KVINDER…..! 
 
Fredag d. 8. Februar 2013 kl. 18.13 
For den nette sum af 150 kr. (så er der et medlemskab af Pensionist Husets 
Støtter med i prisen), kan byens fruentimmere nyde   ———  iført hat, selvføl-
gelig  ———   et lækkert traktement, serveret af nogen af de dejligste mænd i 
sognet! André Isager spiller op til sang og …! 
 
Den skønneste — sjoveste — eller mest finurlige hat, vil blive præmieret. 
Præmien er doneret af kosmetolog Helle Lerche og frisør imiZ. 
Tag din nabo, genbo, søster, moster eller 
kollega med, jo flere des bedre. 
 
Tilmelding til en af disse madammer: 
 Annie 62 23 10 58 
 Nielsine 62 23 15 58 
Senest onsdag den 28. januar 2013 
 
Vand, øl og vin — købes i huset. 
 
 
 Vinder hattene 2012 
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Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 18 

 
 
 
 
 

      Skårup Pensionistforening 
 
Skårup Pensionistforening 
 
Pensionistforening ønsker en rigtig god jul og et godt nyt år til alle vore medlemmer. Tak for god 
opbakning i året der er gået. Vi ses igen i 2013 
 
2013 starter den 9. januar kl. 0930 med besøg på Skårupskolen, hvor vi vil se skolen og hører 
om dens arbejde med de unge mennesker. 
 
Astrid og Kaj Kristensen fra Esbjerg har cyklet rundt på New Zealand og vil vise  billeder derfra. 
 
Onsdag den 13. februar kl. 100  
Fastelavnsfest. Menu: pølsebord.  Underholdning af Bjergbankens Caberet. Glæd jer til en rigtig 
festlig aften, hvor der også skulle være” kongeligt” besøg. 
Pris 105 kr. 
Af hensyn til indkøb. Tilmelding på 6223 1558 eller 6223 1058 senest 6/2. 
 
 
Onsdag den 06. marts kl. 1600 
Generalforsamling i Skårup Pensionist forening  -Pensionisternes Hus og Pensionist-husets 
Støtter. 
Efter generalforsamlingerne er der spisning af gule ærter. Pris 90 kr. 
Tilmelding på 6223 1558 eller 6223 1058 for dem der vil spise med senest 27/2. 
 
Onsdag den 20. marts kl. 1200. 
Påskefrokost. Der vil som andre år blive serveret en dejlig frokost, med alt hvad dertil hører. 
Pris 110kr. Tilmelding senest 13/3 
 

 
 
     
     Pensionist-husets Støtter 
 
    
 
Den 13. marts kl. 10-15 
Der afholdes forårsmarked i Pensionisternes Hus. Her er det muligt at gøre et 
godt køb eller du kan få solgt dine ting og sager. Du kan leje et bord. Ring til Gitte på 
 tfl. 6223 1809 
 
. 
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Ny afdelingschef i  
Svendborg Sparekasses  
Skårupafdeling: 
Nicki L. Christiansen

Fredag d. 9. November var der både fadøl, vin,  
fine hapsere, kager og andre lækkerier ved  
ÅBENT HUS i Svendborg Sparekasses Skårup 
afdeling. 
Årsagen var, at Nicki L. Christiansen er  
udnævnt til ny afdelingschef  i Skårup, og det  
skulle naturligvis markeres på behørig vis. 

Nicki er uddannet finansøkonom og HD, og  
har siden 2007 været ansat i Svendborg 
Sparekasse. Han har senest arbejdet som 
kunderådgiver i afdelingen på Thurø, hvor  
han udover almindelig kunderådgivning har  
sine spidskompetencer inden for bolig og  
forsikring.

Nicki er bosat i Svendborg og bruger meget af  
sin fritid på idræt.
Nicki var lige fra første dag med på ideen om 
at viderføre traditionen med Halloween på  
Sparekassens parkeringsplads i Skårup d. 31.  
oktober, som du kan se andet sted i bladet.

Der var velkomstgaver fra mange af Skårups  
foreninger, skoler og forretningsforbindelser.

Pensionisternes Hus og Skårup 
Borgerforening var blandt de første.

Skårupskolen fik en god snak med Peter Bang 
fra Svendborg og Nicki.

Skårup Husflidsforening var som sædvanlig i  
sprudlende humør.
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Et muntert indslag var en  

gættekonkurence: 

Hvor mange penge er der i  

sparegrisen, og hvem er den 

heldige vinder af indholdet  

ved at gætte tættest på beløbet  

i den aflåsede sparegris ?

Jørgen Larsen var den 

heldige vinder af de ca. 500,-  

kr., der var i sparegrisen.

Folk & Fæ byder den nye  

afdelingsleder velkommen til  

Skårup, og ønsker ham god 

vind fremover.

Tekst og foto:

   Henning Philbert

Lene, Nicki og Mai-Britt er klar til at betjene både nye og  

”gamle” kunder i Svendborg Sparekasses Skårupafdeling.
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Avisindsamling i Skårup 
 

Der har ikke været avisindsamling i Skårup i en del år, men nu har Incaerne valgt at 
byde ind på at samle ind i Skårup by, se foto som viser det område vi vil køre og samle i. 
 
Der er avisindsamling 4 lørdage om året: 9 februar, 25 maj, 24 august og 23 nov,  2013 
 
Vi vil være rigtig glade for hvis I vil gemme jeres aviser, reklamer, ugeblade mv. til os og 
sætte det ud til vejen. Hvis I af en eller anden grund ikke selv kan sætte det ud kan I sende 
en mail til: aviser@incaerne.dk og der også mulighed for at ringe til: 
Sussie tlf. 28961485 eller Birthe tlf. 40331891 
Vi modtager også gerne batterier. 
 
Incaspejderne som engang havde en dejlig hytte i bunden af Vejstrup Ådal flyttede omkring 
2000 til Gudme Kohavevej 40 hvor vi fik mulighed for at få egen grund, her opførte vi så  4 
gode hytter til vores spejdere. 
Der er 1 stor mødehytte, 1 køkkenhytte og 2 patruljehytter.  
Det er sejt at være spejder, og nutidens spejd kræver udfordringer og udstyr der kan gøre 
det attraktivt og udfordrende. 
Vi forsøger at holde det månedlige kontingent nede på 60 kr. hvortil så kommer  
noget opsparing til lejre, gruppeturer og grentur—afhængig af hvilket gren man er i. 
Det kan vi kun gøre ved at tjene nogle penge ved siden af. 
 
Læs mere om Incaerne på:   www.Incaerne.dk                 
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auto Centrum skårup

    

  62 23 19 91

     østergade 60 skårup
     lige overfor skårup skole

    

62 23 19 91

Bedre BrUgte Biler
aUtoHandel

      SKÅRUP

aUto-CentrUm

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

Aut. VVS installatør · VVS tekniker Claus Hybel · Ndr. Ringvej 121
5700 Svendborg · HYBEL VVS · Grundlagt 1896
E-mail: post@hybel-vvs.dk · www.hybel-vvs.dk

Installatør

Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

skaarup Vandværk - stiftet 1909

Vandværk:  Østergade 31 A
Kontor:  Østergade 31
Kontor og telefontid: Torsdag 16.30 - 17.30
Kontor telefon:  62 23 22 04
Fax:   62 23 22 45
Telefon vedr. daglig drift - 24 83 19 97
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

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

Hoved-/Totalentreprise

Vil du lære at ride?
Kom til en GRATIS prøvetime 
på Hovgaard rideklub i skårup.

Ring til Malene og aftal en tid 
- hvor du kan komme og ride.

Malene telefon: 22 93 77 35
Vi ses i Hovgård Rideklub

www.claus-bo.dk
Tømrer w Snedker w termoglas

mUrermester Brian CHristensen

Åbyskovvej 4
5881 skårup

tlf. 62 23 23 34
Bil 20 14 89 83
fax  62 23 23 34

ã Hovedentreprise
ã Om- og tilbygning
ã Reparation
ã Murede buer
ã Betonarbejde
ã Fliser og klinker
ã Isætning af Isokern

THOMAS JOHANSEN
NYBORGVEJ 489
5881 SKÅRUP FYN

 www.skaarup-autohandel.dk
62 23 13 72

Cleveland
l

l

l
mobi l :  4010  2041  web:  C leve land.dk

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g
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Torsdag d. 8. november kom Bo Young forbi. Hvem vil nogle måske spørge! Jodle Birges 
søn—nåh—ham med tre hvide duer? Ja nemlig, og han kunne synge så taget var ved at 
løfte sig. Der blev grinet, der blev sjunget og der blev mindet gamle dage fra da hans far 
optrådte. Ikke nok med det, han er folkelig, festlig og en fryd for øjet! 

Bo optrådte for 80 glade dagcenter brugere, og det var 7 gang at dagcentret slog dørene 
op for en større koncert for de lidt svagelige ældre—der har svært ved at komme til så-
danne musik arrangementer—og bestemt ikke sidste gang! 

Allerede nu kan vi løfte sløret for forårets kunstnere: Arne Lundemand og Betty Glosted: 

RIGTIGE VENNER MØDES PÅ DAMGÅRDEN 



31



32



33  S
TØ

T 
V0

RE
S 

SP
ON

SO
RE

R 
i “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

Skårup Stationsvej 16 · 5881 Skårup · Tlf.: 6223 1010 · www.svendborgsparekasse.dk

Afdelingschef 
Nicki L. Christiansen 

Vi søger nye kunder!

søger du ny bank?

Kunderådgiver 
Lene Kruse 

Kundemedarbejder 
Mai-Britt Christiansen 
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 

 
Dilettant 2013: 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Traditionen tro bliver der også i 2013 spillet dilettant i forsamlingshuset.  Der er fastlagt 3 
forestillinger + generalprøve.  Der spilles lørdag den 26. januar, onsdag den 30. januar og 
fredag den 1. februar.  Bemærk: der er ikke to lørdagsforestillinger. 
 
Årets stykke hedder: 

”Kludder i clairvoyancen” 
 
Er en farce af Knud Erik Mayer Ibsen - handlingen kort fortalt: 

Det kører mildest talt trægt for ægteparret Gurli og Karl Evalds ”Handels- og 
Vandelskompagniet,” hvor de er brændt inde med et større parti kassettebånd med tysk 
slagermusik. Nærmere bestemt 124.000 bånd med barnestjernen ”Irmgardschen – die kleine 
Skärenbränner aus Tirol.” De uslebne japanske kokkeknive fra Bangladesh sælger heller ikke 
for godt, og nu truer fogeden med at lade dem gå fra hus og hjem. Der må tænkes kreativt – 
og det bliver der takket være postbuddet Titter. 

Med Titter som bagmand løber det naturligvis hurtigt af sporet; hun kidnapper alskens 
kæledyr, stjæler smykker og briller og meget mere 

Det hele kulminerer i et stort show i det lokale forsamlingshus, hvor alt det der kan gå 
galt, naturligvis også gør det. Titter er forblændet af sin egen genialitet og har ikke helt styr 
på, hvilke kæledyr, der tilhører hvem og hvis familiemedlemmer, der er døde. 
I den virkelige verden ville det uden tvivl være tå krummende, men her er det galskab på et 
højt plan – og det er naturligvis forrygende morsomt. 

 
Dilettantholdet 2013:  Gitte L. Jensen, Arne Jensen, Lisbeth Johannesson, Henriette Dybbro, 
Eva Harhoff, Poul Harhoff, Gitte Jensen, Ellen Larsen, Per Henriksen og Anne Grethe Jensen. 
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Det er altid spændende når arbejdet med planlægning af årets dilettantforestilling begynder, 
om det igen lykkes at stille med det nødvendige antal spillere.  Det lykkes også denne gang, 
hvor der også i 2013 er gamle og nye ansigter på scenen. 
 
Ved forestillingerne lørdag den 26. januar og fredag den 1. februar er der fællesspisning  
før forestillingen kl. 18 og der er naturligvis musik efter forestillingen, hvor der er gensyn 
med ”The Duo”, der spiller op til dans – billetpris 225 kr. inkl. menu.  Der er åben 
generalprøve lørdag den 26. om kl. 14.30 og onsdag den 30. januar kl. 19.30 er der forestilling 
– ved generalprøven og onsdagsforestillingen er der kaffe og kage med i billetprisen på 85 kr.. 
 
I lighed med tidligere år husstandsomdeles programmet i begyndelsen af januar måned.  Heri 
oplyses nærmere om tilmelding, men ved man allerede nu, at man vil overvære en af 
forestillingerne, så kan tilmelding ske til Ellen på tlf. 42 24 48 54 eller på 
havblik@sydfynsmail.dk. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

▄ 
 
Oktoberfesten den 5. oktober 2012. 
Af Ellen Larsen, forsamlingshusets støttegruppe. 

I lighed med sidste år blev der den 5. oktober holdt en, næsten original, Bayrisk Oktoberfest.  
Der var både tysk schlagerhits/popmusik og en buffet med tyske retter, så grunden var lagt til 
en god aften.  

 

Alle bordene var pyntet i oktoberfest farverne hvid og 
blå – den traditionelle Pretzels manglede heller ikke. 
 

 
 
De godt 50 der deltog i oktoberfesten var i feststemning og med til at give aftenen den rette 
ånd for en oktoberfest. Vi manglede heller ikke ”Oktoberfest Bier” og Salvator Bier. 
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Arne og Gitte Jensen klædt passende på til 
festlighederne.  
 

 
 

 
Humøret hos Christiane og Ellen var også højt. 

 

 
 
 

En konkurrence – hvem er hurtigst til at slå søm i en træblok?  Det var ikke helt let at få 
udstyret på, helt hjemmevant med at få forklæde på, er to af deltagerne tilsyneladende ikke. 
 
I år havde vi ikke levende musik, men det gik også ganske godt med den musik som 
Christiane havde samlet fra forskellige CD’er.                                                                         ▄ 
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Bankoaften den 13. november: 
Af Ellen Larsen, Forsamlingshusets støttegruppe. 
 
Sidste års Bankoaften den 1. december var en succes. Kunne det blive en succes igen?  Der 
kom lidt flere end sidste år.  Det var dejligt at der igen kom nye, som vi ikke tidligere havde 
set i huset, men også mange af husets ”trofaste garde” var mødt op. Tak for det. 
 

 

Arne ”post” Jensen var 
opråber og styrede slaget 
gang på betryggende måde. 
 
Der var mange gevinster også 
nogle i den sjove ende – f.eks. 
en hel sæk kartofler. 
 
Succesen var hjemme vi 
gentager bankoaften mindst 
en gang i 2013. 
 
 

 

 

 

 
At følge med og få lagt brikker på de rigtige steder kræver koncentration. 

 
Vi siger tak til vore sponsorer og alle jer, der var med til at støtte op om arrangementet.  På 
denne måde er I med til at støtte forsamlingshuset, så der kan blive penge til små fornyelser 
og vedligeholdelse. 
 

▄ 

Forfatteraften den 23. november. 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus. 
 

 

I oktober nummeret af Folk & Fæ blev det omtalt, at der den 23. 
november ville være forfatteaften med Kaj Stillinger i forsamlings-
huset.   
 
De 20 der deltog i arrangementet mødte en engageret ny forfatter, der 
fortalte om baggrunden for romanen og de vanskeligheder der har 
været med at komme i gang med at skrive og det vanskelige i at holde 
fast i opgaven og blive færdig.  Undervejs har der også været nogle 
praktiske vanskeligheder, der skulle løses.   
 
Kaj Stillinger oplyste under sit foredrag, at hans kone havde en stor  
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del af æren for, at det var lykkedes at gøre romanen færdig, hvilket bl.a. var sket under et 
ophold i Budapest, hvor der var den fornødne ro til at færdiggøre arbejde, men det havde også 
taget flere år at nå der til. 
 
Starten på det hele ligger tilbage på det tidspunkt, hvor Kaj læste til lærer på Marselisborg 
Seminarium i Århus, hvor han skrev speciale om Svend Estrids søn, et speciale som han i 
øvrigt fik topkarakter for - kimen til romanen ligger derfor mere end 40 år tilbage. 
 
Efter Kajs opfattelse var Svend Estrids søn den største og vigtigste konge som Danmark 
nogensinde har haft.  En konge der havde en klar fornemmelse af, at samarbejde var 
nødvendigt på godt og ondt – en fortsættelse af plyndringer, togter og stridigheder kunne ikke 
fortsætte.  
 
Det blev en aften i den del af Danmarkshistorien fra 1019 til 1076, selv om det er en roman, 
hvor forfatteren i vid udstrækning har tegnet sit billede af kongen, så blev det en aften med 
interessante informationer om datidens liv i Danmark. 
 

▄ 
 

Julefrokosten den 1. december: 
Af Ellen Larsen forsamlingshusets støttegruppe. 
 
Den 1. december var det første gang der blev holdt julefrokost i 
forsamlingshuset.  At arrangere en julefrokost var på en måde 
et eksperiment.  Hvor mange ville tilmelde sig og bakke op om 
arrangementet – ville der komme 15-20 eller måske flere – det 
blev en succes, vi blev 65 der havde en hyggelig og dejlig aften 
med julesange, god mad og pakkeleg, som alle gik op i med liv 
og sjæl.  
Støttegruppen havde sammensat, foretaget indkøb og selv produceret en julebuffet, der blev 
rost af deltagerne – der var lige fra sild til risalamande.  Vi vil i den forbindelse sige tak for de 
der har bidraget til aftenen, hvilket er SuperBrugsen med leverpostej, kaffe og småkager.  
Gitte og Arne Jensen med 3 flotte juledekorationer.  Henning på Huusumsvej, der havde givet 
et juletræ, der blev pyntet og stod flot foran scenen.  Resten af december flyttes det uden for. 
 

 
Risalamanden klar – hvem får mandlen. 

Fra nogle af gæsterne fik julefrokosten denne 
vurdering: 
”Lørdag den 1.12. var vi 15 personer fra 
Vestergårds Allé som deltog i julefrokosten. Det 
var en fantastisk hyggelig aften med et flot 
dækket bord og masser af dejlig hjemmelavet 
julemad, vi var alle enige om, at det var en meget 
vellykket aften og arrangørerne havde gjort et 
fantastisk arbejde.” Karen Margrethe Gold, 
Vestergårds Alle 116. 
Fra familien Birte og Gyda: ”Tusind tak for en  

”kanon” aften med veltillavet mad og hyggeligt Vi kommer igen til næste år.  Børnene i 
alderen 8-21 hyggede sig også.” og fra 
Birthe Ramsgaard i Skårup er der efterfølgende modtaget denne mail: I skal have tak for en 
rigtig hyggelig aften.  Det var et flot arrangement i havde lavet alle sammen.” 
Støttegruppen siger tak for opbakningen i 2012 og vi glæder os til at byde alle velkommen til 
nye tiltag i 2013.  Overskud fra vore arrangementer bruges til fornyelse og anskaffelser til 
forsamlingshuset.  I 2012 har vi rundet 40.000 kr. 

 ▄ 
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ÅBNINGSTIDER: MANDAG-TORSDAG KL. 7.00-16.30 � FREDAG KL. 7.00-14.00
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GRØN
SERVICE
med et SMIL

HAVE OG PARK CENTER SVENDBORG

Jimmy Hermansen Nick Hermansen

Er der vrøvl med maskinen...
så ring til Have og Park center beliggende i Tved. 
Her er hjælp at hente hos Jimmy Hermansen, der har mere end 
25 års erfaring i reparationer af maskiner til park og skov.
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Portræt af en sponsor  

– fra ”Valdemar Petersen & Søn” til ”Hybel VVS” 
 
Det er nok de færreste, der ved, at Claus Hybels VVS firma ”Hybel VVS” er et meget gammelt, lokalt 
blikkenslager / VVS firma, som er gået i arv fra far til søn gennem flere generationer.  
Folk & Fæ fortæller her historien om det gamle familieforetagende fra Svendborg. 

 
Valdemar Petersen, Claus’ tipoldefar, 
grundlagde blikkenslagerfirmaet ”Valdemar 
Petersen & Søn” i Frederiksgade i Svendborg i 
1896. Senere overtog sønnen firmaet og ved 
Claus’ farfars overtagelse i 1960, flyttede 
firmaet til Kullinggade, hvor det gennem 
mange år var en velkendt del af gadebilledet. 
Med Claus’ fars overtagelse i 1996 skiftede 
virksomheden navn til Svend Hybel & Søn og 
ved Claus’ overtagelse i 1996 til Hybel VVS.  
Virksomheden var efterhånden vokset fra 5-8 
ansatte ved grundlæggelsen op imod de ca. 
30 ansatte i dag.  
 

 

 
Med 7 firmabiler blev pladsen efterhånden 
for trang i den lille gade, så i 2006 flyttede 
Claus firmaet til Ndr. Ringvej 121. Her er der 
god plads bl. a. til de nu 13-14 biler og de 
affaldscontainere, som kræves i dag for at 
kunne sortere affaldet. 

Gennem disse 116 år har blikkenslager -
håndværket også skiftet karakter; I 1800 tallet 
tog blikkenslageren sig hovedsagelig af 
kobberinddækning, tagarbejde, kakkelovne og 
kobbersmedeopgaver. I dag er titlen skiftet til 
VVS installatør og arbejdet består af 
rørarbejde, fjernvarme, gas – og 
vandinstallationer, afløb, tyndpladearbejde og 
energiarbejder som solcellemontering, 
varmepumpeopsætning osv.  

Gennem hele sin opvækst har Claus således 
haft VVS firmaet tæt inde på livet. Derfor var 
det helt naturligt for ham at vælge at 
uddanne sig til at kunne føre firmaet videre.  
Efter sin grunduddannelse, kom Claus i lære 
hos sin far og efter 1 år indenfor militæret, 
læste han først Autorisation og senere 
overbygningen som VVS tekniker. Derefter gik 
Claus 2 år som svend i familiefirmaet, 
hvorefter han fik ansættelse ved 
ingeniørfirmaet Calwin, hvor han arbejde med 
kalkulation og prisberegning til andre VVS 
firmaer. Da faderen trak sig tilbage var Claus 
således højt kvalificeret og klar til at overtage 
det gamle firma. 
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Familieliv 

Claus er født og opvokset i Svendborg V kun 
500 m fra sin hustru Tine. Parret mødte dog 
først hinanden, da de tilfældigt mødtes i 
Svendborg centrum.  

 
Tine blev udlært som frisør i 1991 og 
arbejdede i forskellige frisørsaloner, indtil hun 
i 1999 startede for sig selv i Salon Hårtotten 
på Skårup Stationsvej, hvor parret også boede 
i en årrække. I dag bor Tine og Claus med de 
to døtre, Isabell og Mellanie i Åbyskov i et 
stort hus, som de selv har fået bygget i 2007. 
Parret havde grunden i 2 år før de kunne 
begynde at bygge, fordi der var en masse 
restriktioner bl. a i forbindelse med husets 
placering i forhold til havudsigten.  

 

Tine gik 1 år på handelsskole, inden hun 
startede egen virksomhed og har derfor en 
solid erfaring med det administrative 
virksomhedsarbejde. Da hverdagen med to 
selvstændige virksomheder og to små børn 
ikke rigtig kunne hænge sammen, startede 
Tine på kontoret i Hybel VVS. Dette 
arbejdsfællesskab er de begge rigtig glade for. 

Hybel VVS 

Tine arbejder sammen med endnu en 
kontordame, som har ansvar for bogholderiet.  
I dag har firmaet 15 medarbejdere ansat i VVS 
afdelingen og 12 ansat i solcelleafdelingen. 
Derudover lejer Hybel VVS 8 montagehold til 
opsætning af solceller i resten af Danmark. 

 
Claus selv varetager det overordnede 
administrative arbejde med at lave tilbud og 
regnskaber, den daglige ledelse med ansvar 
for personale osv. Han har som regel ikke tid 
til praktisk blikkenslagerarbejde, selvom han 
savner at komme ud til kunderne. Hybel VVS 
har en gas – og oliefyrstekniker på vagt 
døgnet rundt, men som regel kører Claus selv 
ud til opkald om natten. Så denne lille 
kundekontakt har han dog stadig.  
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Claus har en overmontør ansat til 
spjældopgaver og til enterprise-arbejde . 
Udover de faste ansatte har firmaet en 
almindelig lærling samt en lærling sendt fra 
kommunen til udskoling ligesom firmaet 
sommetider har enkelte ansat i skåne- eller 
flexjob. Claus lægger vægt på, at Hybel VVS 
kan tilbyde støttejobs, for at hjælpe unge ud 
på arbejdsmarkedet.  

Fritiden: 

I den sparsomme fritid træner Claus til en 
cykeltur med Team Sydfyn Paris. Team 
Sydfyn-Paris er et hold amatør - ryttere fra 
hele Sydfyn. Holdet er sponsoreret af 
Børnecancerfonden og træner i ½ år 2 gange 
om ugen. Til sommer tager de så den 1250 km 
lange tur til Paris. Det er ikke et 
konkurrenceløb. Holdet kører samlet med 
Claus som kaptajnen med det overordnede 
ansvar for turen. Næste år gives stafetten 
videre til et andet hold. 

Med en arbejdsdag på 12 timer bliver det ikke 
til så meget lokalt arbejde, men Claus støtter 
via sit firma flere lokale foreninger 

økonomisk. Derudover deltager parret i det 
forældrearbejde, der følger med i at have 
døtrene på Øster Åby Friskole. 

Tine har ligeledes nok at gøre med arbejde, 
hus og børn. Én fritidsinteresse bliver der dog 
tid til, for hver anden tirsdag deltager Tine i 
den landsdækkende ”strikkeklub” Ladies 
Circle, som består af ca. 15-17 kvinder med 
relation til virksomhedsledelse.  

Fremtiden 

Der er ikke meget, der tyder på, at en af 
døtrene har interesse i at uddanne sig 
indenfor VVS branchen og derved vil føre det 
gamle familieforetagende videre. Men hvem 
ved, måske kommer der en VVS-uddannet 
svigersøn på banen, så Hybel VVS kan forblive 
på familiens hænder.  

Det kan kun fremtiden vise. 

 

Hybel – VVS finder du online på:  
www.hybel-vvs.dk  

 

 

           Tekst: Vibe 

           Foto: Henning. 
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Folkefest 2012 
Lørdag den 27. oktober var der igen gang i Skåruphallen hvor ca. 260 festglade mennesker fra 
Skårup og omegn var samlet til endnu en fantastisk Folkefest. 

 

     Carlos og hans hjælpere 
     sørgede for god mad og servering. 

 

 

 

 

 

 

 

Allerede under forretten var  
der god stemning ved bordene.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Der blev sunget godt med på den 
     udleverede fællessang. 
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Folkefest 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

Største bord og dermed vinder af kagen blev 
Holmdrup/Håndbold med 51 personer. Skal 
DU være med til at slå den til næste år, så 
begynd allerede nu at samle dit hold til næste 
års fest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets Skårupborger blev i år ikke 
blot én person, men et par. 

Maria og Jørn Rolskov fik titlen 
for deres store arbejde i 
gymnastikafdelingen i SIF. 
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Folkefest 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var fuld gang i dansegulvet, både da DaddySaidSo gav den gas på scenen og i deres pauser hvor 
DJ Jesper Hansen spillede en god blanding af ny musik og de klassiske disco-hits. 
Mon der kommer andet band til næste år? Det kan DU finde ud af ved at følge annoncerne i de 
kommende udgaver af Folk & Fæ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festudvalget takker alle deltagerne og sponsorerne for en god fest og på gensyn til 

Folkefest 2013 

Lørdag den 26. oktober 2013 



46

Poul Olsen
Aut. El-installatør

KUOPIOVEJ 32  5700 SVENDBORG  TLF 6220 2321  FAX 6220 1952

MARINEELEKTRONIK KOMMUNIKATIONSANLÆG

A
psPoul Olsen

Aut. El-installatør

KUOPIOVEJ 32  5700 SVENDBORG  TLF 6220 2321  FAX 6220 1952

MARINEELEKTRONIK KOMMUNIKATIONSANLÆG

A
ps

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

Skårup Bibliotek
P.A. Wedelsvej 2 
5881 Skårup
Tlf.  62  23  11  01
bibska@svendborg.dk
Mandag   14 - 18
Onsdag     14 - 18

v/ Susanne Huus Elmelund

Nyborgvej 396,  5881 Skårup
Tlf. 62 281 281

Online tidsbestilling på www.salonelmelund.dk

Huset hvor man mødes!
Husets vært: 
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

dyrlægerne Charlotte og torben sølund Christensen

Korsgade dyreKliniK
Korsgade 21 · 5700 Svendborg

tlf. 62 22 30 44
Klinik for hunde, katte og smådyr

i hjertet af Svendborg
Åbent mandag til fredag kl. 9 -17

Konsultation efter aftale

www.korsgadedyreklinik.dk

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Svend Friborg   Majorgaarden   Tlf. 6228 1819
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Afl ever og hent dit tøj til rens her vi sender det til Clip renseri

Go’on Skårup, nyborgvej 438, 5881 skårup, tlf. 62231120
inamrdar@hotmail.com
Åbningstider: Alle dage 6.30 - 21.00

Tips og Lotto. Vin, tobak og blade. 
Flot spillehal med 23 spillemaskiner. Spilorama til gavn for SIF.
Lej 3 Premierefi lm i 2 dage for kr. 90,-(DVD/Blueray)
Fransk Hot dog fra 1. dec, Friske sandwich.
Leje af trailer, gratis v/køb af fyringsolie.

frisK Brød HVer dag fra Bavinchi
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Juletræ med våde sokker
Blæsten nærmede sig kulingstyrke 
og regnen var af den rigtigt våde 
slags. Den slags, hvor man i løbet af 
to minutter er drivende våd fra sok til 
hat.
Men op skulle juletræet i Vejstrups 
gadekær, nøjagtigt som det plejer 
hvert år ved denne tid. 
Frivillighed og lokalt engagement har 
mange ansigter. Dette var en af de 
mere sure opgaver.

Hvert år har jeg taget det for givet at juletræet, det er da bare et, der er i gadekærret, når det er jul. 
Og jeg havde egentligt aldrig tænkt på, at en flok frivillige forlod den lune stue og formiddagskaffen 
for at vi andre skulle have noget kønt at kigge på ved juletid.

De ”unge” knægte, Torben Hansen og Henrik Hansen havde sagt ja til turen i gadekærret. En tjans 
de har fået overdraget fra et par af byens ældre knægte, som efterhånden havde lidt svært ved at 
komme op på land.

Ud i midt i vandet kom træet i den stationære juletræsfod, der er hamret ned i bunden af gadekærret. 
Og så var der endnu engang julehygge til glæde for alle Vejstrupsborgere og for de forbipasserende 
trafikanter. Og jeg skal ærligt indrømme, at jeg i år kigger på juletræet med lidt ekstra glæde. For 
tænk, at der er nogen, der gider at gøre det for os andre!

Skrevet af:

Charlotte F. Poulsen
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Halloween i Skårup 
Traditionen tro blev Halloween i Skårup fejret onsdag d. 31. oktober ved Svendborg Sparekasses 
afdeling i Skårup. Arrangementet var stablet på benene af Svendborg Sparekasse og SuperBrugsen i 
Skårup i samarbejde med Skårup Borgerforening, Spejdergruppen Pionererne og med hjælp fra 
Tweenklubben i Skårup.  

81 stk. Store græskar 
Der var igen i år en flot tilslutning til 
arrangementet af både børn og voksne, og 
Sparekassen var vært med kaffe/juice, 
frugt samt kage til de mange fremmødte. 
Super Brugsen samt Spejdergruppen 
Pionererne leverede redskaberne til brug 
for udskæringerne af de mange græskar. 
De 81 græskar børnene hver i sær skar ud, 
var leveret af Svendborg Sparekasse og 
Brugsen. Det blev i år desværre ikke til en 
ny rekord, så rekorden fra sidste år, hvor 
det blev til en græskar kæde på hele 26 
meter og 87 cm, står stadig ved magt. 

Sidste års rekord er filmet, og er 
tilgængelig på Internettet, se 
www.youtube.com/user/rekordbog 
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Uddeling af præmier 
Der var spænding til det 
sidste, da kåringen af hhv. 
årets flotteste græskar samt 
flotteste udklædning skulle 
kåres.  
Flotteste udklædning blev 
vundet af Nikolas, og Ea 
løb med præmien for det 
flotteste græskar.  
Præmierne var et gavekort 
til Fætter BR kr. 300,- til 
hver fra Svendborg 
Sparekasse 

Vinderen af flotteste udklædning, 
Nikolas 

 Vinderen af flotteste græskar, Ea
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Svendborg Sparekasses personale sammen med Jørgen Erik fra Borgerforeningen 
Fra Venstre ses: Lene Kruse, Jørgen Erik, Mai-Britt Christensen, Nicki Christiansen 

Sang og historie i kirken 
I samlet flot gik vi gennem byen op til kirken, hvor præsten Ida Fonsbøl bød velkommen, og 
fortalte lidt om dagen, og fænomenet Halloween. Herefter var der en smuk fællessang i kirkens 
akustiske lokaler, og dagen sluttede med en tur rundt på kirkegården hvor der var sat lys på stierne. 

Ida gjorde opmærksom på, at det 
er vigtigt at have en særlig tid, 
hvor vi mindes og hylder de 
døde. Uden dem, var vi ikke 
noget. De har æren for vores 
tilblivelse som mennesker, og de 
har stor del af æren for, at vi er 
dem, vi er.  
Når vi mister én, vi holder af, 
efterlader det menneske sig 
uvilkårligt en tomhed. Derfor er 
det godt at give plads til sorgen 
og savnet. Og det kan lindre 
smerten at mindes i fællesskab 
med lys og med sang. Afstanden 
mellem de levende og døde er 
måske ikke så stor, når vi med 
taknemmelighed bærer dem med 
videre i vores sind.  
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Kaj stillinger og kongen
”Folk og Fæ” har besøgt Sognets 
nyeste forfatter, Kaj Stillinger, Åbyskov.
Han har efter mange års tilløb endelig 
fået udgivet sin roman om Svend Estridsen.
Han påbegyndte bogen for ca. 42 år 
siden, men gik først for alvor i gang for 
7 år siden, så det har været en roman, 
som har været længe undervejs.
Vi møder ham hjemme på den gamle 
Åbyskov Skole, hvor han i øjeblikket er 
ved at arrangere 3 forårsture til Budapest.
Kaj Stillinger har boet på den gamle 
skole siden 1972, så det er i år 40 år 
siden, han fl yttede til Åbyskov.

”Hvorfor har du egentlig skrevet en roman om Svend Estridsen?”, spørger vi ham.
”For mig at se, er Svend Estridsen den bedste konge, Danmark nogensinde har haft”, fortæller 
Kaj, ”han bragte Danmark ud af Vikingetiden og ind i ”Den nye tid”.
”Den nye tid” er den periode, som vi senere kalder Middelalderen, men som jo for den tids men-
nesker var en ny tid.
Kaj fortsætter: ”Han var på mange måder en helt usædvanlig konge. For det første havde han 
en utrolig vilje til at ville være konge af Danmark, også selvom han tabte alle de slag han deltog 
i. Han gav aldrig op, selvom det mange gange så svært ud.
For det andet var han et usædvanligt menneske, han var ca. 2 meter høj og en kæmpe med 
meget kraftige muskler. Det har man undersøgt, fordi man i 1911 udgravede hans skelet og un-
dersøgte det på kryds og tværs.”
”Dertil skal lige tilføjes, at han var den første konge i Danmark, der kunne læse og skrive.”

Vi spørger Kaj: ”mange af os ville mene, at Christian den 4. er den bedste konge, 
Danmark nogensinde har haft, hvad siger du til det?”
”Jeg vil bare sige, at Christian den 4.nok er en af de ringeste konger, vi har haft her i Danmark, 
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han var skyld i så mange ulykker og var skyld i mange danskeres død, og så var han en 
medvirkende årsag til, at vi senere mistede Skåne, Halland og Blekinge, som jo havde været 
danske områder i mange hundrede år. Han når ikke Svend til sokkeholderne.”

”Hvad gør du for at folk kan købe din bog”?
”Jeg har bogen til salg oppe i Skårup Brugsforening, og samtidig har jeg fået lavet en fin, ny 
hjemmeside: www.kajstillinger.dk , hvor man kan bestille bogen.
Samtidig skal jeg ud i adskillige forsamlingshuse her i kommune for at afholde en forfatteraften, 
og jeg skal da også op på Damgården onsdag den 16. januar kl. 13.00 for at fortælle om bogen, 
og om hvordan det er at skrive en roman.”

”Har du planer om at skrive en ny roman?”, spørger vi Kaj Stillinger.
”Lige nu har jeg ingen planer, men jeg kunne godt tænke mig at skrive en roman om Frederik 
den 2. Som var Christian den 4. ´s far.
Han var faktisk en rigtig dygtig konge, som skabte ro i Danmark, og som gav danskerne mu-
lighed for at udvikle sig, og som skabte en forholdsvis fredelig periode for Danmark. Desværre 
døde han af druk i en ret ung alder, og hans uduelige søn kom til som 11 årig, og ødelagde det 
meste af det, som han havde skabt.”
”Men for at vende tilbage til Svend Estridsen, så betød han rigtig meget for fremtidens Danmark, 
og det er det, der gør ham til Danmarks bedste konge.
For det første, så forstod han og brugte ordet ”Globalisering” længe før ordet var opfundet. Han 
forstod nemlig betydningen af at arbejde på tværs af grænserne.
Han forstod, at et samarbejde med Kirken var helt nødvendigt, hvis man skulle ændre Danmark 
og føre Danmark ind i den nye tid efter Vikingetiden.
Samtidig fik han styr på Kirken i Danmark. Det er ham, der indførte inddelingen af Danmark i 
Stifter, altså i bispeområder, bl.a. Odense, Viborg, Ribe, Roskilde osv.
Denne inddeling har holdt sig op gennem tiderne helt til vores tid.
Endelig havde han et brændende ønske om, at danskerne skulle have lov til at leve i et fredeligt, 
kristent Danmark, hvor danskerne fik mulighed for at dyrke deres jord og for at handle med 
deres varer– uden at være bange for overfald fra fremmede.s
Det ville han være garanten for, og det blev han.”

Vi takker Kaj Stillinger for samtalen og ønsker ham held og lykke med salget af hans nye roman 
om kongen Svend Estridsen.
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Nyt fra Skolekredsen Højskolen i Skårup. 
Det er snart længe siden, at masser af mennesker mødtes i Seminariehaven til en forrygende Kulturfest - 
en skøn og dejlig dag, som virkelig gav et dejligt frisk pust i byen, og som mange nok gerne ser gentaget en 
anden gang. Det kommer vi måske tilbage til i det nye år…… 

Til Kulturfesten omtalte formanden for 
Skolekredsen, at der er et samarbejde i 
gang med University College Lillebælt 
(UCL), der som bekendt ejer bygningerne 
og diverse kvadratmeter grund.  

Dette samarbejde er der stadigvæk gang i, 
og efter det seneste møde med UCL i 
sidste uge er det er nu tid til at fortælle 
om processen, fordi vi nu snart har brug 
for at involvere en masse mennesker  
– nemlig alle dem, der gerne vil være aktive i og omkring en højskoles dagligdag.  
Dette kræver en forklaring! 

UCL starter til april aktiviteter op på det gamle seminarium indenfor de sociale uddannelser og det såkaldte 
'udsatte'-område. De søsætter et projekt, som de har arbejdet på i et halvt års tid, og som vi har været 
involveret i på sidelinjen.  
Det er deres hensigt at kombinere forskning, uddannelse og faktiske aktiviteter indenfor socialområdet og 
arbejdet med mennesker, der har brug for et løft for at komme ind på arbejds-/uddannelsesmarkedet igen. 
Projektet hedder ' Social Inclusion Academy' og vil af UCL blive beskrevet officielt i det tidlige forår, når alle 
praktiske forberedelser går i gang.  
Vi skal ikke her forsøge at redegøre for dette udmærkede tiltag. Det, vi hæfter os ved, er at UCLs tanker og 
visioner sagtens kan realiseres i en model, der OGSÅ inkluderer en højskole: Den højskole, vi har arbejdet 
med i lang tid og som er skitseret i de tre prospekter (man nok har set ligge fremme til at tage med sig 
hjem enten i Super Brugsen eller Sparekassen eller ligefrem har fået foræret ved Kulturfesten). 

UCL har naturligt nok ikke behov for alle 8500m2 gulvarealer, så de vil rigtig gerne 'dele' pladsen med 
'Højskolen i Skårup'(HIS). Den højskole har jo (fordi den lever og ånder døgnet rundt) den helt særlige 
egenskab, at den skaber et liv og nogle rammer, som en uddannelsesinstitution, en by eller et område ikke 
ellers kan opnå.  
Udfordringen er lige nu at finde en model, der gør det muligt for HIS at gå i gang, selv om vi ikke har 
afklaret ejerforhold, renoveringsplaner osv. 
Der er som bekendt en vældig krævende lov for højskoler, som har alverdens krav til ejerskab af alle 
bygninger, lærerboliger og mange andre ting, som er virkelig svær at håndtere for os lige nu.  
Denne lov er gældende for højskoler i gængs forstand, som HIS også på sigt gerne vil blive til. 
Men denne lov gælder ikke for de såkaldte 'højskolelignende aktiviteter', hvilket giver os en mulighed: 
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I stedet for først at starte højskolen op, når vi har købt bygninger, ombygget osv., ansat lærere osv., kan vi 
vælge en helt anden strategi – nemlig allerede nu at tilbyde højskolelignende aktiviteter – hvilket har visse 
fordele: 

 vi kan komme i gang (næsten) med det samme 
 vi behøver ikke at eje bygningerne, men kan leje os ind efter behov 
 vi kan starte op 'i det små', dvs. lægge ud med højskoledage, hvor der ikke er overnatning, eller 

højskoleaftener, der ligeledes ikke kræver meget 
 vi kan ret hurtigt blive synlige i landskabet, så det måske er mere troværdigt, når vi kommer om x 

antal måneder og gerne vil have investorer og sponsorer til at tro på HIS's berettigelse og investere 
en masse penge i projektet. 
 

Denne strategi betyder ikke, at alle de hidtidige planer er fejet af bordet.  
Næ nej, for vi har jo en skolekreds med flere end 100 medlemmer, som bakker op om den idé, der er 
fremlagt fra starten af: En almindelig folkehøjskole, hvor 'Frivillighed – gå ud i verden og gør en forskel' er 
den røde tråd. 
 
Men vi kunne starte på en anden måde end vi havde forestillet os. 
Og det betyder altså en helt ny måde at tænke på, for nu skal vi til at være meget konkrete. 
Vi skal simpelthen svare på, hvordan vi vil lægge ud, hvordan vi vil gøre - helt lav-praktisk!!!! 
 
Så lige nu arbejder HIS-bestyrelsen med helt konkrete rammer for vores bud til en start i det kommende 
forår. Vi laver en model for, hvordan vi ser dette opstarts-arbejde tage form. 
Og derefter kommer så øvelsen med at føre det ud i livet – hvilket kræver nogle menneskers praktiske 
indsats. Og derfor vil der blive brug for nogle flere hænder. 
Bestyrelsen består som bekendt af nogle – godt nok flittige – mennesker, men da alle har masser af andre 
gøremål som fx arbejde og den slags, kan bestyrelsen umuligt selv løfte denne opgave.  
Dette er blot en konstatering! 

Så, meget snart – dvs. først i det nye år – vil bestyrelsen i HIS have udarbejdet de overordnede rammer for, 
hvordan vi griber opstarts-opgaven an. Herefter vil vi have brug for Jeres bud på, hvordan I gerne vil 
bidrage til dette lokale projekt. 
 
Vil man gerne være medlem af Skolekredsen, kan man sende en mail til hojskolen.skaarup@gmail.com 
eller bare sætte 50,- ind på kontoen i Svendborg Sparekasse 0819-3531022288 med tydeligt navn og 
adresse, hvorefter man vil få et fint medlemskort for sæsonen 2012-13, og man vil efterfølgende kunne få 
nyhedsbreve tilsendt på mail. 
Læs mere på vores hjemmeside www.hiskaarup.dk hvor der også er billeder fra Kulturfesten. 

Til slut ønskes alle en rigtig glædelig jul. Tak for god opbakning i dette næsten forgangne år.  
Vi håber, at I er klar til fortsat at støtte op i det nye år.        
 
Med venlig hilsen, 

på vegne af Bestyrelsen for HIS, 
Helle Bøving. 

                Skolekredsen Højskolen i Skårup 
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Ledigt job - volleyball formand 

Skårup Idrætsforenings volleyball afdeling søger ny formand fra 25.marts 2013. 

Jobbeskrivelse: 

Har du lyst til at omgås unge mennesker, trænere og ledere der brænder for den 
frivillige idræt i Skårup og være med til at præge udviklingen af volleyball i Skårup, så 
er muligheden her.  

Har du lyst til at udvikle dig som leder og få erfaring med at drive en lille forretning, 
så er muligheden her. 

Har du lyst til at kunne udvide dit cv med frivillig leder erfaring og dermed bringe dig 
frem i jobkøen, så er muligheden her. 

Hvad skal du ikke lave: 

• Kontingentopkrævning kører elektronisk over fælles SIF system 
• Bogholderi, regnskab og betaling af regninger og fakturaer kører over fælles 

SIF ansat 

Hvad skal du lave: 

• Skabe en god stemning og vilkår for trænere, ledere, spillere og forældre i 
volleyball afdelingen. 

• Varetage volleyafdelingens interesser i SIF’s hovedbestyrelse – ca. 4-5 møder 
pr år. 

• Udarbejde volleyafdelingens budget – ca. 100.000 kr. 
• Aftaler og godtgør trænere for de forskellige hold. 
• Aftaler haltider med de øvrige afdelinger i hallen - 1 gang årligt. 
• Varetager korrespondancen med Dansk Volleyball Forbund. 

Lidt om volleyball afdelingen. 
Afdelingen er startet i 1996. I dag har afdelingen 1 herre danmarksserie hold, 3 
motions mixhold, bedstevolley, 1 herrejunior, 1 damejunior og 1 dameynglinge hold 
samt kids hold i level 1-4. Der er indgået holdsamarbejde med Svendborg Volley og 
herreholdet træner begge steder.  

Den afgående formand vil gerne være behjælpelig i det omfang den nye formand 
ønsker dette. 

Du skal vælges på SIFs årlige generalforsamling mandag den 25.marts 2013 og 
vælges for 2 årig periode. 

Har du spørgsmål vedrørende ovenstående kan de rettes til nuværende formand 

Bo Isaksen Mob. 61554180 eller mail bo@firmaidraet.dk  
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VEJSTRUP

Tømrer&Snedker
FORRETNING

Jan Szustykiewicz

Tømrermester
Egemosevej 20 5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 16 84  Mobil 20 23 16 84  
www.vejstruptømrer.dk 

Frisør og Makeup - Østergade 1. Skårup, tlf. 62232120
Vi har åbent når du har fri: Se mere på: www.imiz.dk
Frisør og Makeup - Østergade 1. Skårup, tlf. 62232120

Smutvej 4ö5881 SkårupöTlf. 2348 8909örolf@skaarupgra� sk.dköwww.skaarupgra� sk.dk

Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husfl id.dk    vbnielsen44@gmail.com

SKÅRUPgrafiskö
Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

svendborg@photocare.dk
Tlf:: 62 21 55 01
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Dobbelt annonce
Pris: 2600,- 

pr. år
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En aften af de store – Vin og Gourmet den 23. november: 
Tekst:  Jørgen Larsen – fotos: Henning Philbert 
 
 

 

Fredag den 23. november 2012 havde SuperBrugsen i 
Skårup indbudt til Vin og Gourmet i Åbyskov Forsam-
lingshus.  Tilsvarende arrangementer har tidligere været 
holdt på Skårupskolen.  

Det blev en uforglemmelig aften med gode vine afpasset til en meget fin sammensat menu – 
det var gourmet! 
 
Kim Ernstsen havde ikke været ansat ret længe i SuperBrugsen, før butiksrådet gjorde 
opmærksom på, at man plejede at holde en vinaften og den tradition skulle nødig ændres.  
Naturligvis skulle Kim have lov til at finde sine ”egne ben” på sin nye arbejdsplads.  Det var 
naturligt for Kim at søge råd hos Erik Prangsgaard, der havde flere års erfaring fra tidligere 
vinaftner arrangeret af SuperBrugsen..   
 
Et af de problemer som Kim stødte ind i var, at arrangementet ikke kunne afvikles på 
Skårupskolen, hvorfor der skulle findes et andet sted og vi er i Åbyskov Forsamlingshus glade 
for, at vi fik mulighed for at lægge hus til, det gav også mulighed for at vise huset til nogen, 
der ikke havde været i huset efter det er blevet forbedret. 
 
Et sådant arrangement kræver en hel del forarbejde:  Hvad skal der spises?  Hvem kan lave 
maden? Hvilket tema skulle menuen være inspireret af? Hvilke vine skal der drikkes til? 
Hvilken bordopstilling og borddækning skal vælges? Kan der findes en person, der kan 
fortælle om vin på en populær måde? Hvem kan hjælpe til med at servere? Hvor mange kan 
forventes at komme?  Og mange andre ting skal tages i agt.  Der er sikkert gået timers arbejde 
forud og vi der var med, fik fuld valuta for pengene og mere til.  Det blev en succes, der 
måske kan blive vanskelig at gentage, men herom senere. 
 
 

 

Arrangementet var annonceret 
ved opslag uden for og inden 
for i forretningen.  Og salget 
af billetter begyndte den 1. 
november og der blev frem til  
Sidste øjeblik solgt godt 80 
billetter. 
 
Teksten på plakaten lovede 
meget.  Vi blev stillet i udsigt 
at få ”noget ud over det 
almindelige”, hvor en vinken-
der skulle guide os rundt i 
vinens verden og en kok der 
ville give os en uforglemme-
lig smagsoplevelse, der var 
noget at leve op til. 

 
Blev der lovet for meget?  Nej bestemt ikke. 
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Da vin og bilkørsel ikke passer så godt sammen, var 
der hjælp og hente, idet der var mulighed for 
bustransport fra Skårup til forsamlingshuset og retur 
til en særdeles rimelig pris. 
 
Hvad angår prisen for selve aftenen blev den også 
holdt på et særdeles rimeligt niveau – kun 175 kr., 
svært at sige nej til sådant et tilbud.  
 
Selve arrangementet og hvem stod bag? 

Da vi trådte ind i salen var der dækket op med kongeblå duge, flere forskellige glas, 
kandelaber på bordene, og dæmpet belysning – der var lagt op til hygge og god stemning.  
Ved hver kuvert lå der både en menu og et vinprogram, se neden for – de der ikke var med, 
må gerne blive lidt misundelige. 

  

Der blev budt velkommen af Kim Ernstsen og Merete Oxenvad, formand for butiksrådet. 
 

 

 
Menuen var lagt i hænderne på Pernille 
Bertelsen, der har nære forbindelser til Kim 
Ernstsen, så valget af kok var ikke vanskeligt.. 
 
Pernille er en meget erfaren kok, der ikke går på 
kompromis med det kulinariske – alt tilberedes 
fra bunden. For at kunne nå det hele, havde 
Pernille hjælp af Tanja, der også er kok. 
 
Pernille havde sammensat menuen og forslag til 
vinprogram kom fra ”vinmanden” Frank 
Rasmussen.  
 
Til at hjælpe med servering var der nogle unge 
mennesker, der klarede opgaven meget fint. 
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Frank Rasmussen (billedet) havde sammensat vinpro-
grammet og havde gjort det godt. 
 
Frank Rasmussen har en bred erfaring som 
”vinmand”.  Han har eget konsulentfirma:  FVR 
Wine Consulting, være vinmand i dagligvarehandel i 
10 år. Han har kendskab til alle kendte vinland og 
ikke mindst været foredragsholder gennem de sidst 
15 år, kædet sammen med rejse- og kursusleder, hvor 
vin er i fokus. 
 
Frank Rasmussen havde en både saglig og 
humoristisk måde at fortælle om vinens historie på, 
hvor langt tilbage i tiden, hvor der har været 
fremstillet vin. Han kom med flere anekdoter og 
skrøner om vin og flaskers form.   
 
Frank Rasmussen omtalte naturligvis den vin vi drak 
til maden, men ikke med uinteressante detaljer som, 
hvilken skråning  vinstokken  voksede  på  og heller  

ikke meget om jordbundsforhold, men gjorde mere ud af 4 forskellige elementer, der er 
væsentlige for at kunne bedømme vin – Farve, Bouquet, smag og indtryk.  For at kunne huske 
de enkelte vine fra hinanden lå der et ”smageskema” ved alle kuverterne, så man kunne lave 
sin egen bedømmelse og huske eller kende vinene fra hinanden. 
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En sådan aften lærer man naturligvis et og andet om det at drikke vin.  For at få den rigtige 
smag frem skal vinen frem i munden i modsætning til øl, der skal tilbage i mundhulen. Det 
med at få vinen frem i munden giver en helt anden smagsoplevelse end hvis man blot drikker 
den uden at laden den ”vende rundt” foran i munden. 

De vine der kunne drikkes til maden var der også mulighed for at købe til nedsat pris, hvilket 
en hel del har gjort brug af. 

Det var helt igennem et vellykket arrangement, der fortjener stor ros til arrangørerne, kokkene 
og alle der har været med ”bag scenen” til løsning af de praktiske opgaver, der altid er der når 
mange mennesker mødes og bespises. 

På egne og sikkert mange andres vegne siger jeg tak for en god oplevelse, der egner sig til 
gentagelse. 

For SuperBrugsen vil en af de store opgaver i 2013 være udvidelse af butikken, men der skal 
være tid til andre tiltag.  Der er planer om et arrangement med forskellige øl med ledsagelse af 
noget godt fra grillen – det forventes at ske når det bliver lunere i vejret og solen står højt på 
himlen.  Når datoen kendes kommer der opslag i forretningen. 

Der blev taget nogle fotos i løbet af aftenen og alle billederne kan ses på Folk & Fæ’s 
hjemmeside – www.folkogfae-online.dk. 
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Nogle stemningsbilleder fra aftenen. 
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Go'on tankstationen på Nyborgvej i Skårup i gavehumør:

5 øre pr. liter solgt benzin og disel gives  

fremover til Skårup Kultur- og Idrætscenter
Der var stor aktivitet på Go'on tankstationen fredag d. 2. november. Billisterne strømmede til for  

at købe uhørt billig benzin.

Køen var lang – men de glade bilister mistede ikke tålmodigheden, for der var mange penge at  

spare - - - og betjeningen var ik' så ringe endda !

Go'on tanken fortsætter med at støtte 

Skårup Kultur- og Idrætscenter med 

5 øre pr. solgt liter benzin og diesel. - 

Husk det til næste gang, du skal fylde 

brændstof på din bil.    
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Pensionisthuset 

fyldte 40 år d. 9. december.

Historien om Pensionisthuset - frit fortalt efter en artikel i Amtsavisen d. 1. febr. 1975:
Der kom et par ”københavnere” til Skårup i 1970. De havde ikke længere råd til at bo i 
deres hus i Lundtofte, og da deres søn havde fået arbejde i Oure, købte de huset lige før 
Husflidsskolen. De hed Viola og Sigurd Seldahl. Deres virkelyst kom til at betyde meget 
for de ældre i Skårup.
Kort  efter  de var  kommet hertil,  havde de handlende og menighedsrådet inviteret  alle 
ældre på en udflugt. Seldahls tog med, for de mente, at det  var en fin måde at kunne lære 
folk i Skårup at kende. På turen var der nogle, der syntes, at det ville være en rigtig god 
idé  at  danne  en  pensionistforening,  og  senere  blev  der  så  holdt  stiftende  general-
forsamling på Kroen, og som tidligere tillidskvinde på en større arbejdsplads kunne Selma 
ikke tie stille, og det endte med, at hun blev foreningens formand.
Det var d. 21. okt. 1970. 
Møderne blev holdt i Åbyskov Forsamlingshus,  men det var besværligt med transporten, 
så nu snakkede de om at bygge deres eget hus!
Der blev solgt mange aktier à 100 kr, og Svendborg Sparekasse ville hjælpe med byg-
gelån, og kommunen ville give byggetilladelse på grunden – men der gik laaang tid - 
(ligesom i dag)! 
Først d. 9. aug. 1972 blev grunden sat af, men så gik det også hurtigt. Huset kom med 
lastvogn en onsdag og fredag middag var huset rejst af foreningens pensionerede hånd-
værkere og anden frivillig arbejdskraft.Den 9. dec. kunne der holdes indvielsesfest. 
Sigurd  Seldahl  fortalte,  at  det  var  de  bedste  år  i  hans  liv  på  grund  af  det  gode 
kammeratskab og den samarbejdsvilje, som alle var i besiddelse af!
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Billeder fra den 37 år gamle, gulnede avis. Derfor den dårlige kvalitet!

         Viola Seldahl ser tilfreds på resultatet.

Pensionisthuset i Skårup blev Danmarks første pensionistbygning opført på eget initiativ 
og med-financiering!
Igennem  årene  er  der  sket  mange  forbedringer  –  især  i  køkkenet,  hvor  en  stor 
kaffemaskine  og  opvaskemaskine  har  lettet  medarbejdernes  arbejdsforhold.   Det  sidst 
anskaffede er små kafé-borde og dejlige polstrede stole. Det sidste nye, der er lavet er et 
handicaptoilet med pusle-plads, (det har længe været et stort ønske). Dette og også de nye 
stole er er lavet eller indkøbt for midler, som Pensionisthusets Støtter har samlet ind. Det 
store ønske er nu en tilbygning, som der i øjeblikket søges penge til gennem fonde, men 
der er svært for tiden. 
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Billeder fra receptionen og festen ved 25 års-jubilæet dec. 1997.

Henry og Karen A., Søster L.. Svend Aage H.  og Stine.     Karen A., A. Ellehauge, Niels Hansen og Keld Sørensen 

.

 Billeder fra 40 års-jubilæet kan ikke nå at komme med i dette nummer, 

da receptionen og jubilæumsfesten først afholdes efter afleveringsfristen! 

Men er der stadig liv i det gamle hus?

Her er der friske billeder fra mandag d. 26. nov., hvor der er spilles kort. 
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… og her er der billeder fra tirsdag d.27. nov., hvor der ”nørkles”

 Onsdag d. 28. nov. holdt Carsten Abild foredraget: ”Landsbysamfund i storkommunen”.

    Formand Nielsine og foredragsholderen.     To energiske ”køkkendamer” i en pause.

Fire dygtige mænd sætter muren ind mod posthuset.

Fra venstre ses: Chr. Hansen, Helmuth Henriksen, Karl Hansen og Alfred Pedersen.

                                                                                                    Tekst og billeder: Erik Egeskov
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JULEMARKED 10. og 11. november 2012 

I Pensionisternes Hus 

	   	  

Glade	  sælgere	  og	  glade	  gæster	  prægede	  årets	  julemarked	  i	  Pensionisternes	  Hus	  

	   	   	   	   	   	  	  

	  

	   	  	  	  Glad	  vinder	  
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Julevarer	  i	  alle	  afskygninger	  sælges	  til	  julepris	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tak	  for	  i	  år.	  Vi	  ses	  i	  2013.	  

Pensionist-‐husets	  Støtter	  
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Julestævne i Skårup 
 

I dagene søndag d. 25. november samt lørdag d. 1. og søndag d. 2. december afholdt 
fodboldafdelingen i Skårup IF det 35. Julestævne i Skåruphallen. Sidste år måtte vi for 
første gang i mange år desværre aflyse stævnet p.g.a. for få frivillige hjælpere, men i år fik 
vi samlet et stærkt team, som alle gjorde deres til, at stævnet atter kunne gennemføres.  

Herfra skal lyde en kæmpe tak til ALLE, som hjalp til på den ene eller anden måde. Det er 
jeres fortjeneste, at stævnet blev afviklet med succes og at vi fik tjent en fin slat penge til 
ungdomsfodbolden i Skårup IF. Også en stor tak til Walther & co. i SportsCaféen for en 
god betjening og et godt samarbejde i f. m. Julestævnet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

Medaljer til alle U 7’erne – her repræsenteret ved 
Skårup og Stenstrup. 

Spænding i U 12-lejren med cheftræner Claus 
Pilegaard i spidsen. 

Neglebidende forældre til U 11-drengene. Hurtigt ind og ud og klar til næste kamp ! Tidsplanen 
skulle holdes og det blev den (næsten :o) 
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Omkring 500 spillere + trænere, forældre og heppekor fandt vej til Skåruphallen i løbet af 
de 3 dage. Det var hovedsageligt hold fra Sydfyn som deltog og alderen strakte sig helt fra 
de 6 årige til ”de gamle” old boys- og veteranspillere. Der blev kæmpet heroisk om 
medaljer til de mindste og fine præmier i alle de andre rækker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tusind tak for støtten til nedenstående sponsorer! Uden jer var der ikke noget Julestævne. 
Så opfordringen til jer læsere skal herfra være: ”Støt vore sponsorer – De støtter os !” 

Stævnesponsor: Svendborg Sparekasse  
 VVS Skårup Smede og Mask.værksted Sydfyns Specialfoder  
 Rasmus Skovgaard Produktion Mac Baren Tobacco Company  
 Ø. Åby Vognmands- og Entr.forretning Skovgaard v/ Anders Skovgaard
 Vejstrup Blik & VVS Færgen 
 Flexbolig SuperBrugsen, Skårup 
 Murermester Vagn Bech Vognmand Viggo Jespersen  
 AT Design Heines Frugt & Grønt  
 Auto Centrum Skårup Ullemose Frugt 
 Skårup Rengøring & Vinduespolering Littaus Eftf. VVS 
 Tress Oure Sport & Performance 
 Hotel Svendborg Carepoint Svendborg 
 Murermester Jesper Rasmussen Snedker Holger Hansen 
 Skaarup Autohandel Skårup Tagdækning 
 Poul Olsen El-Installatør Malermester Flemming Jönsson 
 Jørgen Jensen  Hybel VVS 
 Entreprenør Peter Mortensen Have & Park Center Svendborg 
 

På gensyn til Skårup IF’s Julestævne 2013 :O) 
 
Julestævneudvalget 

 

 

Dagens hjælpetræner Ole Houborg coacher 
sit U 12-hold. 

Tæt lokalopgør mellem 2 af Skårups U 11-hold. 



72

Events på 
Er du klar til forårets

Ølsmagning og foredrag med Lola Jensen

Ølarrangement 
med kok Joe Nilket 
(Lil´tung ting)og 
øl-ambassadør Ivan 
Kruse

22. marts 2013, fra 
kl. 18.00

Super	  mad	  og	  super	  
underholdning

Book på 
event@skaarupskolen.dk 

Lola	  Jensen
Foredrag om 
dig og din 
familie
18. april ´13
kl. 19-21

Find mere info på www.skaarupskolen.dk/event  
- se priser og hvordan du tilmelder dig. 

Kendt fra TV2, meget eftertragtet familieterapeut og fantastisk underholdende. 
Hvis du ikke nåede det sidste år, så vær hurtig og book dig snarest. 
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JKP-BYG
Murermester  Jens Pedersen
Nyborgvej 516, Skårup
Mobil  20 21 86 06

JKP-BYG  62 23 23 06

SYDFYNSANTENNE-MONTERING

Traverskiftet 33 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Nørremarken 33 • 5881 Skårup

Tlf.  62 23 15 84
Fax.  62 23 25 84
Biltlf.  30 69 26 68

SKÅRUP

Salg af malervarer fra butikken
Hverdage kl. 16-17 eller efter aftale

v/Søren A. Hansen
Østergade 19 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 10 23 · Fax 62 23 10 83 · Mobil 30 88 89 48

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

Malerforretning

®

-naturlig balance

Novasel EU ApS
Tlf. 63230002  

www.novasel.dk

- til ømme muskler

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

det leVende forsamlingsHUs
HER KAN DU HOLDE DIN FEST PÅ DIN EGEN MÅDE...

WWW.aaBysKoV-forsamlingsHUs.dK 
RESERVATION PÅ tlf. 3048 2738

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

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

Assistance ved EDB-bogføring, klargøring af 
årsregnskab til revisor, moms- og lønregnskab, 
samt andet forefaldende kontorarbejde
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Aktivitetskalenderen på folkogfae-online.dk 
 

Som mange allerede ved og benytter sig af, findes aktivitetskalenderen også på vores hjemmeside: 
www.folkogfae-online.dk. Denne online - kalender er mere aktuel end bladet, da den opdateres 
løbende og viser aktiviteter et helt år frem i tiden. 

Kalenderen er tilgængelig for alle: Gå ind på Forsiden  Hovedmenuen  Aktivitetskalenderen.  

 

Hvis man som medlem af en lokal forening eller en institution, vil tilføje en aktivitet, skal man 
tilmelde sig som bruger (lige over kalenderen), så modtager man en mail om brugerkontoen og kan 
herefter skrive sin aktivitet ind. Det betyder samtidig, at du kan skrive dit indlæg et helt år frem i 
tiden uden at skulle korrespondere med det fysiske blads udgivelsesdatoer. 

 

 

Værsgo!  
             Venlig hilsen Redaktionen 



HUsK:
Søndage i lige uger afholder

s.i.f. støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.30

HUsK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUsK:
Hver mandag kl. 14.00-16.00 

spilles der kort m.m. 
i Pensionisternes Hus.
Alle er velkommen og 
der er plads til fl ere!

se også aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

onsdag, d. 9. januar, kl. 9.30:
Skårup Pensionistforening 

afholder tur på Skårupskolen.

torsdag, d. 10. januar, kl. 19.00:
Vejstrup Borgerforening 

afholder generalforsamling 
i Vejstrup forsamlingshus.

onsdag, d. 23. januar, kl. 14.00:
Skårup Pensionistforening afholder 
billedefremvisning fra en cykeltur 

rundt i New Zealand.

mandag, d. 28. januar, kl. 18.00:
Damgårdsklubben afholder 

generalforsamling på Damgården.

onsdag, d. 13. februar, kl. 17.00:
Skårup Pensionistforening 

afholder fastelavn. 
Tilmelding på tlf. 62 23 15 58.

onsdag, d. 6. marts, kl. 16.00:
Skårup Pensionistforening og 

Pensionisthusets Støtter afholder 
generalforsamling.

onsdag, d. 20. marts, kl. 12.00:
Skårup Pensionistforening 

afholder påskefrokost.

SKÅRUPgrafiskö

Smutvej 4ö5881 SkårupöTlf. 4088 1595öanja@skaarupgra� sk.dköwww.skaarupgra� sk.dk

ö Design af logo

öHjemmesider

öBrochurer & foldere

öPlakater & � yers

öSkilte & Roll up

öBrevpapir & visitkort

öForeningsblade & hæfter

öDin udfordring...


