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 Kære Folk & Fæ læser!
Så er det første nummer af Folk & Fæ 2018 på gaden,

og årsopgørelsen for 2017 er opgjort.

Samlede indtægter 189.678,00 kr.

Samlede udgifter 192.433,00 kr.

Underskud     2.755,00 kr.
Det er rigtigt mange penge for at lave sådan et lille lokal  

blad, og derfor er det endnu engang vigtigt at takke alle  

vore trofaste sponsorer, samt for støtten fra foreninger,  

skoler og institutioner og ikke mindst fra Jer læsere, der  

støttede bladet enten med kontanter eller via MobilePay,  

da vores flittige indsamlergruppe kom rundt med  

raslebøsserne.    -    Tak for det.

2017 var et rigtigt godt år for det lille lokalblad, med  

mange fine artikler fra vore dygtige skribenter og  

gæsteskribenter samt fra Folk & Fæ-vennerne.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.            

        Henning Philbert
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Portræt af Steen Christian Knutzen, 
Skårup Skoles nye skoleleder.                                                                     
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

”Folk & Fæ” har været på besøg på Skårup Skole for at tale med Steen Christian Knutzen, der den 15. januar 
2018 tiltrådte stillingen som ny skoleleder på Skårup Skole. Allerede den 28. november 2017 kunne man i 
Lokalavisen Svendborg læse om nyansættelsen og få lidt informationer om, hvem den kommende skoleleder 
var. Her i dette interview uddybes oplysningerne.  

 
Steen Christian Knutzen er født og opvokset i Hjallese på Fyn. Hans skoletid fandt sted på Hjalleseskolen, 
og han tog studentereksamen fra Odense Katedralskole. Efter studentereksamen tog han på højskole i 
Jylland og her mødte han sin kommende hustru. Han startede på en læreruddannelse på Nr. Nissum 
Seminarium, men skiftede efter to år til Aalborg Seminarium, hvor han færdiggjorde uddannelsen.                                                                                 
Steen Christian Knutzen kommer fra en musikalsk familie, og helt fra han var lille har musik og sang spillet 
en væsentlig rolle i hans liv.

Både forældre og søskende kunne spille enten guitar eller klaver og synge. Steen fik, fra han var ca. 6 år en 
times ugentlig undervisning i klaverspil hos en konservatorieuddannet underviser.                                               
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De første mange år spillede han klassiske stykker, men rytmisk klaver har han senere lært sig selv. Han 
kunne ikke gå forbi klaveret derhjemme uden at skulle spille på det og komponerede også selv 
musikstykker. Ja, han fortæller, at han har komponeret i 100-vis af sange, ja, selv musicals har han skrevet 
teksterne og lavet musikken til. Han spillede altid, og på et tidspunkt gav hans far udtryk for, at det måske 
var en fordel, at han købte sit eget klaver, så det for resten af familien var muligt at lytte til blandt andet TV-
avisen. Klaveret blev købt hos Aagren Musikhandel i Svendborg, og det kom til at stå i et lokale, hvor 
klaverspillet ikke generede de andre familieaktiviteter. Allerede på Hjalleseskolen bakkede musiklæreren op 
om klaverspillet, og Steen optrådte ofte ved koncerter på skolen. Steen udgav i 1980-erne kassettebånd med 
titlen ”Livskraft”. Han har sunget i flere kor. Blandt andet ”Pionerkoret”, hvor genren var gospel. Han havde 
en overgang sit eget band og har også været korleder, hvor repertoiret var gospel og jazzinspireret musik. På 
den musiksproglige linje, som Steen valgte på Odense Katedralskole, arbejdede han med korarbejde, og på 
Nr. Nissum Seminarium blev hans ene linjefag naturligt nok sang og musik, og i undervisningen 
komponerede han blandt andet koralsatser og lavede korarrangementer. Da hans musikalske viden var så 
stor, som den var, gennemførte han linjefagsuddannelsen i musik og sang på bare et år. Han har igennem 
årene lært sig selv at spille på guitar, bas, trommer og okulele.   

 

 

På lederkontorets ene væk hænger en meget stor fotostat med et iøjnefaldende og smukt motiv fra en skov. Lyset 
brydes gennem løvet på træerne, og billedet udsender tydeligvis indre harmoni, fred og ro. Det virker helt 
afstressende at kikke på motivet. Det er et billede, der har en stor betydning for Steen Christian Knutzen, og han har 
selv valgt at tage billedet med til sin nye arbejdsplads.  
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Den første lederstilling, han blev ansat i, var i Aalborg. Han blev afdelingsleder for 4 SFO- afdelinger og for 
lærerne i indskolingen. Senere flyttede familien til Bælum, hvor han blev ansat som skoleinspektør ved 
Bælum-Solbjergskole. Her var han ansat i 3 - 4 år. Derefter blev han ansat som skolecenterleder i Hjørring 
Kommune. Her var han kun et par år, da han efter 23 års ægteskab blev skilt fra sin kone. De var blevet gift 
tidligt og havde i løbet af ægteskabet fået tre børn sammen. Den yngste var på tidspunktet for skilsmissen 17 
år. Steen traf derefter det valg at flytte tilbage til Fyn, og da boligpriserne var lavere udenfor Odense end 
inde i selve byen, valgte han at købe hus i Fjelsted, og sammen med sin far, der er pensioneret tømrermester, 
blev huset totalrenoveret. Steen fortæller, at arbejdet med husets renovering var lærerigt på mange måder. 
Samarbejdet med faren gav menneskeligt meget, og de mange forskelligartede arbejdsopgaver, der skulle 
udføres, gav en ny håndværksmæssig viden. Fra tiden på Fyn har han 9 års ledelseserfaring fra 
Kroggårdsskolen og hans seneste arbejdsplads, Rasmus Raskskolen i Odense Kommune, hvor han var ansat 
som viceskoleleder. 

 Men hvorfor søge stillingen som 
skoleleder på Skårup Skole? Der er 
hver dag 50 minutters køretid hver 
vej, ja omkring 150 km i alt. Ja, 
forklaringen er, at han ønskede sig 
tilbage til en skolelederstilling, hvor 
der på skolen var både ind- og 
udskoling. Skårup Skole har 
omkring 400 elever, og der er 53 
ansatte.  
Steens visioner er at være med til at 
skabe en skole, der er synlig i 
lokalsamfundet. At skabe de bedste 
rammer for både personale og 
elever, og på sigt er det ikke 
usandsynligt, at han flytter nærmere 
til Skårup for selv at blive en del af 
lokalsamfundet. Der er kun gået to 
uger siden ansættelsen, men Steen 
Christian Knutzen fortæller med 

begejstring, at det, han mærker hos personalet, er engagement og et ønske om at skabe de bedste rammer og 
den bedst tænkelige undervisning for alle elever på skolen. Der er også en kultur på skolen, hvor 
medarbejderne vægter samværet med hinanden udenfor arbejdstiden. Til eksempel finder der i den nærmeste 
tid en brætspilsaften sted, hvor personalet kan komme og hygge sig sammen om noget ikke fagligt. Steen 
har allerede hørt om Skårup Kulturcenter og kan godt forestille sig, at Skårup Skole på flere områder kan 
være en medspiller i forhold til det sted. Ja, det kan måske også tænkes, at forskellige klasser kan udstille 
ting, som er lavet i faget Håndværk & Design i Kulturcentret. Til en orientering er det fagene sløjd og 
håndarbejde, der er slået sammen til faget med dette navn. Steen taler med begejstring i stemmen om sine 
tanker om at kunne samarbejde med virksomheder i lokalområdet, sportscentre og lokalmiljøet i mere bred 
forstand. Her, 4 år efter den nye folkeskolereform trådte i kraft, mener Steen, at skolerne er ved at finde 
fodfæste. I starten var der helt klart en lærerstand, der var sat under pres, men nu går det fremad 
trivselsmæssigt på skolerne, og der er i mellemtiden fundet mere inddragende løsninger, der har gjort livet 
lettere for personalet.                                                                                                                                               
Steen går her i februar 2018 i gang med det sidste semester af sin Mastergrad i positiv psykologi på Århus 
Universitet, og til sommer er han færdig med sin afhandling.                                                                                       
Som følge af sin musikalske viden og sin ledererfaring gør mange skoler og firmaer ofte brug af ham som 

Steen er her fotograferet med et personalefoto 
fra 2015. 
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foredragsholder. Starten på denne foredragsvirksomhed går helt tilbage til perioden, da han havde sit eget 
band. Nogle eksempler på foredragsemner er: 

• Syv gode vaner 
• Ledelse 
• Gospelworkshop 
• Læringsteorier 

Steen Christian Knutzen giver udtryk for, at det er vigtigt som menneske at fordybe sig 
og gøre sig umage. Det giver større udbytte og større glædesudfoldelse. Det er vigtigt at 
engagere sig.  

                                                                                                                                                         
På kontorets ene væg hænger et maleri malet af Ea Marmolin. 

Her står et citat af 
K.E. Løgstrup:  

” Den enkelte har 
aldrig med et andet 
menneske at gøre 
uden at han holder 
noget af dets liv i 
sin hånd”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et andet maleri hedder ”Små børns smil.” Det er en afskedsgave fra personalet på Klarup 
skole ved Aalborg. Børnenes placering på nodelinjerne danner melodien til denne sang. 
Billederne er tegnet og malet af personalet.                                                                                         
På billedet til venstre fortæller Steen om symbolikken i maleriet. 
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Samtalen er ved at være slut, og vi går sammen ud i aulaen, hvor den nye skoleleder sætter 
sig til flyglet og spiller en af sine egne kompositioner.  

 

 
Et engageret, kreativt og spændende menneske har indtaget lederstolen på Skårup Skole.   
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Vores ny skoleleder, Steen Knutzen 
byder alle forældre, samarbejdspartnere og andre 

interesserede på en kop kaffe og en snak  
 

torsdag d. 1. marts 
kl. 15.00-17.00.  

Vi mødes i forhallen på Skårup Skole, Østergade 53  
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK
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Portræt	af	en	spændende	borger	i	Skårup	Sogn	

Redaktionen	af	”Folk	og	Fæ”	blev	en	dag	kontaktet	af	Bjarne	Nielsen,	Åbyskov,	bedre	kendt	som	
Bjarne	OKS.		

Bjarne	foreslog,	at	man	lavede	et	portræt	af	en	af	de	mest	markante	personligheder	i	vort	sogn,	
nemlig	Arne	Bondo	Pedersen.			

Det	er	vigtigt	lige	at	understrege,	at	redaktionen	af	”Folk	og	Fæ”	altid	er	interesserede	i	at	få	
henvendelser	om	ideer	til	artikler	til	vort	blad,	derfor	skal	der	lyde	en	stor	tak	til	Bjarne	for	Arne	

Hvem	er	så	denne	Arne	Bondo?		

Først	og	fremmest	er	han	en	rigtig	hjemmeføding	–	født	og	opvokset	i	Østergade	i	Skårup,	og	bor	i	
dag	et	par	hundrede	meter	fra	sit	fødehjem	på	Traverskiftet,	sammen	med	sin	livsledsagerske	
gennem	mange	år,	Lisbeth.					

Arnes	far,	Viggo	og	mor	Erna,	havde	i	mange	år	en	vognmandsforretning,	som	Arne	drev	videre.	I	
dag	kører	sønnen,	Kasper,	forretningen,	godt	hjulpet	af	far	Arne	og	onkel	Kaj.			

Arne	er	født	i	1947.		

Efter	skolegangen	på	Skårup	Skole,	arbejdede	Arne	kort	tid	udenfor	Skårup,	men	efter	få	måneder	
fik	far	Viggo	ham	til	at	vende	tilbage	til	vognmandsforretningen.		

Det	fortælles	om	Arne,	at	han	allerede	som	dreng	hjalp	til	med	forretningen,	når	der	skulle	læsses	
eller	losses	på	lastbilerne.	

	

Her	er	et	billede,	som	er	meget	typisk	for	Arne	–	sammen	med	sin	elskede	lastbil.	
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Vognmandsfirmaet	startede	faktisk	allerede	i	1895,	hvor	Arnes	farmor	kørte	rundt	med	en	
hestevogn,	så	firmaet	er	altså	næsten	125	år	gammelt.		

Man	kan	roligt	sige,	at	det	at	køre	lastbil	er	Arnes	største	passion	og	glæde	her	i	livet	–	altså	lige	
efter	Lisbeth.		

Arne	fik	sit	store	kørekort	allerede	som	18årig,	og	har	kørt	lastbil	næsten	hver	dag	siden.		

Mange	af	os	husker	også	Jensen,	Arnes	lille	foxterrier,	som	gennem	12	år	fulgte	Arne	i	førerhuset.		

En	eneste	gang	i	de	12	år	nægtede	Jensen	at	køre	med.	Det	var	en	varm	sommerdag	med	over	30	
grader	i	skyggen.	Den	dag	satte	Jensen	sig	ned	og	nægtede	at	hoppe	op	i	lastbilen.		

Desværre	døde	Jensen	i	2016	-	til	stor	sorg	for	resten	af	familien	–	Jensen	blev	nemlig	betragtet	
som	en	del	af	familien.			

Personligt	lærte	deres	udsendte	skribent	Arne	at	kende	for	mere	end	45	år	siden	som	en	særdeles	
talentfuld	ung	håndboldmålmand,	som	var	kendt	for	3	ting:	sine	evner	til	at	stå	på	mål,	sine	brune	
militærgummisko,	som	han	havde	med	fra	sin	nylig	overståede	soldatertid	og	sin	æske	med	Gajol,	
som	altid	lå	bag	målet,	klar	til	at	putte	i	munden,	når	der	skulle	klares	et	straffekast,	hvad	han	for	
øvrigt	meget	ofte	gjorde.	

. 	

Her	ses	de	stolte	oprykkere	til	Fynsserien	i	slutningen	af	70erne	–	med	Arne	i	centrum	
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Arne	startede	som	målmand	allerede	som	15-årig	–	grunden	til	han	blev	målmand	og	ikke	
markspiller	står	hen	i	det	uvisse	–	var	det	fordi	han	havde	talent,	eller	var	det	fordi	Arne	hadede	at	
varme	op	og	løbe	op	og	ned	ad	banen??		

Men	Arne	stod	på	mål	for	Skårup	i	30	år,	og	han	stoppede	da	han	blev	45	år.		

Vi	gamle	håndboldkammerater	har	ofte	haft	festlige	stunder,	både	med	dejlige	kampe,	men	så	
sandelig	også	–	efter	en	god	kamp	-	med	en	kæmpeæggekage	og	dertil	hørende	våde	varer.		

I	disse	festlige	stunder	var	Arne	altid	midtpunkt,	altid	klar	med	en	kvik	bemærkning	og	altid	klar	til	
en	hyggelig	snak.		

Men	udover	sin	sportslige	karriere,	så	har	Arne	så	sandelig	deltaget	i	mange	andre	aktiviteter	her	i	
Sognet	–	til	glæde	for	os	beboere.		

	

Arne	som	25	års	jubilar	som	fastelavnsklovn.	

Arne	har	været	en	vigtig	del	af	”Fastelavnsholdet”	i	55	år.	Han	startede	i	1960	som	13-årig.		

Fastelavnsholdet	er	en	flok	festlige	og	frivillige	Skårupborgere,	som	kører	rundt	i	sognet	
fastelavnslørdag	og	samler	penge	ind	til	mange	forskellige	aktiviteter	i	Skårup	Sogn,	gennem	
Borgerforeningen.	Det	kan	da	nævnes,	at	man	for	nylig	bevilgede	10.000	kr.	til	Åbyskov	
Forsamlingshus´120	år	jubilæum	–	for	ikke	længe	siden	fik	Damgården	3300	kr.	til	et	arrangement	
–	for	få	år	siden	genetablerede	man	badebroen	ved	Skårupøre	–	pris	125.000	kr.		

Derudover	arrangerer	man	Juletræ	og	Fastelavnsfest	for	børnene.		
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Arne	på	besøg	hos	en	af	de	glade	givere	–	Holger	Pedersen	

		

Så	tag	endelig	godt	imod	fastelavnsholdet,	når	de	kommer	forbi	jeres	hus	fastelavnslørdag	og	
husk	at	putte	en	skilling	i	raslebøsserne	–	pengene	går	til	et	godt	formål.		

Endelig	skal	det	da	også	lige	nævnes,	at	Arne	har	været	med	til	at	opstille	Flagalleerne,	har	været	
med	i	diverse	bestyrelser	og	stadig	en	gang	imellem	giver	en	hjælpende	hånd	med	afviklingen	af	
spillegilderne	i	Skåruphallen.		

Når	man	sidder	sammen	med	Arne,	så	oplever	man,	at	han	har	oplevet	rigtig	mange	spændende	
ting	i	sit	liv,	som	han	gerne	fortæller	om	–	man	keder	sig	aldrig	i	Arnes	selskab.		

Men	alting	har	en	ende,	og	det	har	denne	artikel	om	Arne	også,	og	den	slutter	her.				

”Folk	og	Fæ”	vil	gerne	udtrykke	vores	glæde	over,	at	der	i	vores	dejlige	sogn	findes	personligheder	
som	Arne	Bondo	–	uden	disse	ildsjæle	ville	vort	lokalområde	være	”fattigere”.		

Allersidst	en	stor	tak	til	Arne	Bondo	for	de	mange	aktiviteter,	han	igennem	årene	har	deltaget	i	–	
og	samtidig	med	et	stort	ønske	om,	at	han	fortsætter	sine	aktiviteter	til	glæde	og	gavn	for	vort	
lokalområde.		

Skribent:	Kaj	Stillinger,	Billeder:	Skårup	lokalarkiv,	private	samlinger	og	Henning	Philbert		
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn
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Portræt af Elsa Gam Hansen 
formand for Damgårdsklubben                  
igennem de sidste 20 år.  
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 

 

Når generalforsamlingen i Damgårdsklubben den 29. januar 2018 er afsluttet, tager formanden for 
Damgårdsklubben, Elsa Gam Hansen, afsked med sit frivillige arbejde igennem 28 år som medlem af 
bestyrelsen i Damgårdklubben -  heraf de 20 år som formand. At gøre en frivillig indsats til gavn og glæde 
for andre mennesker, er der rigtig mange mennesker, der gør i dagens Danmark, men for Elsas 
vedkommende har Damgårdsklubben igennem de mange år næsten været hendes halve liv, som det har 
været naturligt at arbejde for og samle penge ind til.   

     

 

Elsa Gam Hansen forbereder sig til sin sidste formandsberetning den 29. januar 2018. 
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Hvordan gik det egentlig til, at Damgårdsklubben blev stiftet tilbage i 1990?                                          
Elsa fortæller, at Svendborg Kommune tilbage i 1989 henvendte sig til plejehjemmet Damgårdens ledelse og 
personale med et forslag om, at de lavede en forening, der skulle yde en frivillig indsats til gavn og glæde 
for beboerne på plejehjemmet. Hvis personalet ikke så sig i stand til dette, ville kommunen selv gøre det. Nu 
er det jo altid en fordel selv at være med til at planlægge de aktiviteter, man mener, at ens plejehjems 
beboere kan have glæde af, så lederen og andre fra personalet tog initiativ til, at der blev indkaldt til et 
opstillingsmøde. I januar 1990 var foreningen en realitet. Foreningen fik navnet Damgårdsklubben, og 
bestyrelsen blev på fem personer; heraf var Elsa det ene bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen nåede i fællesskab 
frem til nogle ideer til aktiviteter, der ville kunne gavne beboernes trivsel. Der blev afholdt loppemarked, 
modeopvisning og julemarked, og efterhånden som indtægterne fra disse aktiviteter steg, opstod der et ønske 
om at købe en brugt bus, der i første omgang kun skulle være til brug for plejehjemmets egne beboere. Der 
var flere Skårupborgere, der donerede et beløb til anskaffelse af denne bus. Blandt andet den nu afdøde leder 
på Skårup Husholdningsskole, Gutte Clausen, gav 10.000,- kr. til anskaffelsen, husker Elsa, og den 
daværende formand i foreningen, Grethe Andersen, kautionerede for 30.000,- kr. Hvad den første bus 
kostede, husker Elsa ikke, men i 1995 var bussen en realitet. Den fik navnet ”Oskar”. Den 1. februar 2006 
anskaffede foreningen sig en ny bus. Prisen var omkring 440.000,- kr. Bussen fik naturligt nok navnet 
”Oskar II”.                                                                                                                                                                                      
I 1998 overtog Elsa formandsposten, fordi interessen var der. Det føltes, fortæller hun, som en helt naturlig 
ting at sige: ”Ja”. Det var en god ting at kunne hjælpe og glæde andre, og Elsa har aldrig fortrudt, at hun 
sagde ”Ja” til arbejdet. Forholdet til Damgårdens personale og beboere og samarbejdet i bestyrelsen har altid 
været godt, og man har haft forståelse for hinanden. Elsa ser med taknemmelighed tilbage på de 28 års 
arbejde i Damgårdsklubben. Det frivillige arbejde har som nævnt fyldt en meget stor del af Elsas liv. Derfor 
har det været vigtigt, at hendes mand Benth har bakket op om alle Damgårdsklubbens arrangementer.  

 
Benth og Elsa Gam Hansen foran deres hus i Skårup. 
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Han har kørt for Elsa til indsamlingerne ved sponsorerne, og han har deltaget aktivt i de fire årlige 
arrangementer: Spillegildet, der finder sted i Skårup Hallen i samarbejde med Borgerforeningen, 
Loppemarkedet i Skårup Hallen, Torvedagen i Skårup by og Julemarkedet på Damgården.   

 

                                                                                                                                                                                   
Elsa ser med stor glæde tilbage på alle de år, der er gået, og er taknemmelig for, at der igennem alle årene 
har været så mange frivillige, der altid har været villige til at yde en indsats, når der skulle finde et af de 
årlige arrangementer sted. Hun er meget taknemmelig for, at der har været så mange, der frivilligt har villet 
sponsorere gaver, gavekort og pengebeløb, så det har været muligt at have mange fine gevinster til 
bankospillet og til amerikansk lotteri og tombola til julemarkedet. Uden disse sponsorer ville det ikke have 
været muligt at indsamle penge i det omfang, foreningen har gjort det igennem årene. Elsa er sig dette meget 
bevidst og er glad for, at de indsamlede penge har kunnet anvendes til opfyldelse af mange ønsker fra 
plejehjemmets personale til gavn og glæde for beboerne. Også bussen Oskar har været til stor glæde for 
beboerne og senere hen sognets ældre beboere og handicappede, der for et mindre beløb kan blive 
transporteret derhen, hvor de måtte ønske sig det. Det være sig til en fødselsdag, til tandlæge eller læge. 
Eneste betingelse for kørsel med ”Oskar II” er, at man er medlem af Damgårdsklubben. Men for at 
transporten med ”Oskar II” kan finde sted, må der også være chauffører til at køre bussen. Og også her har 
det igennem alle årene været muligt at skaffe frivillige til arbejdet. En kørselsleder, der tager imod 
bestillinger og fordeler arbejdet blandt chaufførerne, er der også. Ja, der er rigtig mange mennesker, der i en 
sådan en forening yder en indsats. Og uden hvert lille tandhjul ville maskinen – her foreningen 
Damgårdsklubben - ikke kunne fungere. Elsa udtrykker en stor taknemmelighed over den store opbakning 
hos folk i Skårup og omegn, som hun har mærket igennem alle årene.  

 
Foto fra julemarkedet 2017. 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 frivillige hjælpere. 
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Nu er det tidligere blevet nævnt, at Elsa i 1990 var frisør på Damgården, så det må være naturligt at 
lade Elsa fortælle om sit liv og hendes vej til Damgården.   

Elsa er født i Svendborg i 1936. Hendes far var skomager, men solgte også nye sko. Hendes mor var udlært 
skrædder og syede for Wiggers og Magelund. Syningen foregik hjemmefra. Elsa er enebarn og gik på Ida 
Holsts Skole fra 1. klasse, og til hun var færdig med 3. mellem. (3. mellem svarer til 8. klasse i dag). Elsa 
havde, lige fra hun var 7-8 år, vidst, at hun ville være frisør, og på det tidspunkt blev der en læreplads ledig 
hos en damefrisør i Gerritsgade. Salonen hed ”Den lille salon”. (Den eksisterer ikke længere, da bygningen 
senere blev revet ned på grund af et vejgennembrud på stedet). Efter at have færdiggjort sin uddannelse blev 
Elsa yderligere 4 år i salonen. I alt var hun der i perioden 1950-58. Så syntes Elsa, at det var tid at prøve 
noget andet. Hun fik arbejde på en stor salon i det indre af København og mindes de to år i salonen som en 
dejlig tid. Det var søde kolleger, men København var alligevel for stor og for anderledes end en provinsby 
som Svendborg. Derfor gik turen tilbage til ”Den lille salon” i perioden 1960-68. De følgende tre år var hun 
ansat hos frisør Østberg. Derfra gik turen til Gudbjerg, og Elsa arbejdede de følgende 32 år i denne salon, 
men kun fredag-lørdag, men indimellem manglede de en frisør på Gudbjerg Plejehjem, og personalet 
spurgte, om Elsa havde lyst til at komme dertil. Dette var samtidig med, at hun havde Gudme Plejehjem 
igennem en periode på to år. Elsa stoppede på salonen i Gudbjerg og på Gudbjerg Plejehjem i 1993, da hun 
fyldte 67 år. På Damgården blev den faste frisør syg, og Elsa trådte til der. Senere da Trollehøj på 
Kvistvænget i Svendborg blev bygget, fik Elsa tilbuddet om også at blive frisør der. På et tidspunkt valgte 
Elsa at trappe ned arbejdsmæssigt og fortsatte udelukkende på Trollehøj 2 til 3 gange hver 3. uge. Først i en 
alder af 74 år stoppede Elsa helt som frisør i forbindelse med, at hun brækkede sit højre ben.  

Hvad med fritidsinteresser som barn og ungt menneske?                                                                              
Som barn var Elsa medlem hos Det grønne Spejderkorps, og som ung roede hun kajak i Kajakklubben på 
Tuxensvej. Det var hun glad for, og dette varede i nogle år indtil 18-19 års alderen. På det tidspunkt 
anskaffede hun sig en Vespa scooter og meldte sig ind i en Vespa klub i Svendborg. Der blev blandt andet 
afholdt medlemsstævner i Kiel, Lysekilde, Göteborg og forskellige steder i Danmark. De kørte 
forhindringsløb og orienteringsløb forskellige steder i Danmark, og Elsa har vundet flere præmier. Det var 
en dejlig tid, mindes hun med glæde.  

Er der et ønske for fremtiden i Damgårdsklubben?                                                                                       
”Ja!” Elsa vil ønske for den nye bestyrelse, at de i fællesskab vil køre klubben i den samme ånd, som den har 
gjort, i alle de 28 år den hidtil har eksisteret, så det stadig kan blive til glæde og gavn for de ældre i det 
tidligere Skårup Sogn både hvad angår kørsel med ”Oskar” og for Damgårdens beboere.   
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Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Din partner – hele vejen

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

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15 (onsdag lukket). 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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    Nyt fra Damgårdsklubben. 
Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. Foto af ”Oskar II”: Peter Rasmussen.  

 

Elsa Gam Hansen holder sin formandsberetning og takker her Erik Knudsen for det gode samarbejde igennem 
årene. Marianne Hansen, der sidder til venstre i billedet, fortsætter ligesom Erik Knuden bestyrelsesarbejdet i 
Damgårdsklubben.  

Mandag den 29. januar blev der afholdt ordinær generalforsamling i Damgårdsklubben. 
Bestyrelsesformanden Elsa Gam Hansen, sekretær Margit Løve Kølle, Karen Schapiro og Marianne Hansen 
var på valg, og kun sidstnævnte ønskede genvalg. Alle i bestyrelsen havde spurgt mange af foreningens 
medlemmer, om de ikke kunne tænke sig at ville stille op til bestyrelsen, men kun Hans Rasmussen fra 
Skårup havde indvilliget i at stille op. Derfor var usikkerhed om bestyrelsen kunne blive fuldtallig, eller om 
det ville være nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for der at drøfte, hvad der evt. 
skulle ske med foreningen og foreningens midler. Men heldigvis blev dette ikke nødvendigt. Damgårdens 
nye sektionsleder, Jonna Dirksen, tilbød at stille op til bestyrelsesarbejdet, og efter nogen drøftelse frem og 
tilbage meddelte Sanne Rasmussen fra Oure, at hun havde lyst til at gå ind i bestyrelsen. Der var en kolossal 
lettelse hos de 50 tilstedeværende medlemmer af foreningen. Nu kan arbejdet til gavn og glæde for 
Damgårdens beboere og ældre borgere og handicappede i det gamle Skårup sogn fortsat finde sted. ”Oskar 
II” fortsætter ufortrødent med at køre for passager, der har brug for at komme ud og hjem igen. Ved 
generalforsamlingen bød formanden, Elsa Gam Hansen, for sidste gang alle 50 tilstedeværende medlemmer 
velkommen. En særlig velkomst til den nye sektionsleder Jonna Dirksen.  Medlemstallet blev i 2017 på 637 
medlemmer. Her i 2018 er det 15. gang der afholdes hjælperkomsammen i forbindelse med 
generalforsamlingen. En tak til alle, der har ydet en indsats til fordel for foreningen. Det årlige spillegilde i 
Skårup Hallen, som afholdes i samarbejde med Borgerforeningen, fandt sted den 28. maj. Det gav et resultat 
på 11.580,- kr. Der var som sædvanlig mange fine gevinster fra sponsorerne. Torvedagen fandt sted den 17. 



juni. Det var 5. gang Damgårdsklubben deltog. Det gav ikke den store indtægt, men det var hyggeligt. 
Loppemarkedet fandt sted den 13. august. Indtægten var brutto på 28.946,- kr. med 294 gæster. Man skal 
tilbage til 2013 og 2001 for at finde et tilsvarende dårligt resultat. Julemarkedet på Damgården fandt sted 
den 2. december. Det gav en bruttoindtægt på 10.449,- kr. Fra Svendborg Kommune har foreningen fået 
23.966,- kr. til ”Oskar II”. Bidrag til aktiviteter til Damgården har været på 13.050,- kr. Derudover er der 
givet tilskud til beboerferie og koncert med Inge Marie Nielsen fra det tidligere Dræsinebanden, en 
løvfaldstur samt forplejning til personalet. Foreningen har oprettet en hjemmeside, og der er sat www. 
adresse på ”Oskar II”. Der er blevet udarbejdet en forretningsorden for foreningen. Chaufførerne har fået et 
førstehjælpskursus på 7 timer. Andre interesserede fra bestyrelsen og personalet deltog også.                                                                                                                                                        
Kassereren fremlagde regnskabet, der blev godkendt af de tilstedeværende medlemmer. Årets overskud er 
på: 41.419,65 kr.                       

      

”Tak for din store indsats gennem de mange år, hvor du har været formand for 
foreningen”, sagde Erik Knudsen i sin tale til Elsa Gam Hansen. 
                

Efter generalforsamlingen rettede Erik Knudsen en varm 
tak til Elsa for hendes arbejde gennem de 28 år, hun har 
siddet i bestyrelsen – heraf de 20 som formand – og alle 
rejste sig for at hylde den afgående formand for hendes 
altid brændende indsats for foreningen. Sektionsleder 
Jonna Dirksen overrakte også en smuk buket blomster fra 
Damgårdens personale med tak for de midler, der hvert år 

tilgår plejehjemmet og hjemmets beboere. 

   
Karen Schapiro og Margit Løve Kølle fik også 
afskedsgaver.  

Herunder ses ”Oskar II”. 

                                



22

 

Her er den nye bestyrelse i Damgårdsklubben. 

Den nye bestyrelse består af: Jonna Dirksen, Ingrid M. Nielsen, Marianne Hansen, Sanne 
Rasmussen, Erik Knudsen, Peter Rasmussen og Hans Rasmussen. De to suppleanter blev: 
Hanne Hansen og Åse Jensen. Revisorerne er fortsat: Mogens Christensen og Annie Buch og 
til revisorsuppleant blev Johanne Knudsen valgt ind. 

 

                   

Her er et udsnit af de 50 medlemmer, der deltog i generalforsamlingen og nød den 
efterfølgende fine tre-retters menu samt kaffe med hjemmebagte småkager. 
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag og onsdag 14-18 
(med betjening). 
Åbent med selv betjening 
alle dage 7.00-22.00

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør
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Pris:  1710,- 

pr. år
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Besøg hos Søren Carlos Rasmussen i ”Carlos Kitschen”. 
Tekst: Margit Løve Kølle.         Fotos: Henning Philbert og Margit Løve Kølle. 

Siden caféen ”Carlos Kitschen” startede i 2015 i Møllergade 29, har der jævnligt været artikler i Fyns Amts 
Avis og Lokalavisen Svendborg om kokken og skolelæreren Carlos Rasmussens arbejde med at få 
kriminelle ud af kriminalitet. Ja, selv på TV Fyn var der den 26. oktober 2017 et interview med Carlos i 
forbindelse med, at ”Carlos Kitschen” havde modtaget den fornemme Tine Bryld pris på 500.000 kr.                                                                                                                                           
Nu er Carlos jo en ung mand, der kommer fra Skårup Sogn, nærmere bestemt fra Holmdrup Huse, og da 
hans skoletid fandt sted på Øster Åby Friskole, så det må være nærliggende, at ”Folk & Fæ” bringer et 
interview med ham om, hvad der ligger til grund for dette unikke projekt ”Carlos Kitschen”, som han har 
været ophavsmand for. 

Her indskydes lige en forklaring til navnet ”Carlos Kitschen”. Det er sammensat af Søren Carlos’ filippinske 
fødenavn, Carlos, det tyske ord kitsch, som betyder at skrabe ubrugelige ting sammen og det engelske ord 
for køkken, kitchen. 

 Da vi ankommer til caféen en kold dag i januar over middag, er Carlos og en af medhjælperne i fuld gang 
med at forberede aftenens menu. Carlos fortæller os, at der er lukket til kl.15 i caféen, men da vi siger, at vi 
kommer fra ”Folk og Fæ” og har en aftale med ham om et interview, er han hurtigt klar til en samtale 
samtidig med, at han fortsætter med at tilberede aftensmaden.  

            

Carlos fortæller, at han hver dag starter i køkkenet kl. 08, og arbejdsdagen slutter først omkring 14 timer 
senere. Det meste af maden bliver lavet fra bunden af, og meget skal stå og simre i flere timer. Det er også 
derfor, der i køkkenet dufter så dejligt af hjemmelavet mad.   

                                                                                                                                                        

På caféens disk står skulpturen, der bærer navnet ”En frustreret teenager”. Figuren er lavet af 
kunstneren Stig Sylvest, og mange af ”Folk & Fæ”s læsere har sikkert allerede set billedet af 
denne hæderspris i Lokalavisen Svendborg den 31. oktober 2017. Figuren står som et synligt 
bevis på den blåstempling, som Tine Bryld prisen på 500.000 kr. til ”Carlos Kitschen” er. 
Carlos ved, at der var over 100 forskellige gode projekter, der var indstillet til prisen, og ser 
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det derfor som en særlig anerkendelse at 
modtage en sådan pris, og i dette tilfælde var 
pengene tiltrængte.                      
                             

Carlos viser "Fællesskabsprisen" som caféen modtog i 2016. 

Ved siden af dette værdighedssymbol står en keramikfigur lavet af kunstneren Jeppe 
Dalgaard. Det er ”Fællesskabsprisen”, som caféen modtog i 2016. Figuren er bygget op af 
mange enkeltdele, og symbolikken ligger i, at alene er vi ikke meget, men sammen danner vi 
en helhed og kan blive til noget stort og unikt.         

 ”The Rotary Foundation og Rotary International” tildelte i 2017 Carlos en hæderspris for 
arbejdet med at skabe bedre forståelse for og positive relationer mellem verdens folk.  

Denne pris er det kun de færreste, der opnår.   

                          

Carlos med hædersprisen " En frustreret teenager". 
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Carlos er uddannet kok fra Schackenborg Slotskro. Han var 17 år, da han flyttede hjemmefra og startede sin 
uddannelse i 1987. Han synes ikke selv, at det dengang var noget særligt at blive uddannet dér, men han 
erkender, at det senere har åbnet mange døre for ham.                                                                                          
Efter færdiggørelsen af sin kokkeuddannelse tilmeldte han sig frivilligt kamptropperne ved Det slesvigske 
Fodregiment i Haderslev. Dette var i perioden 1991-94, hvor krigen på Balkan fandt sted. Carlos blev 
udstationeret i det tidligere Jugoslavien igennem 2½ år over i alt 4 gange. Han erkender, at et menneske ikke 
kommer igennem et sådant krigsforløb uden sår på sjælen, og han er stadig præget af de oplevelser, han var 
vidne til, og krigstraumerne forfølger ham stadig.                                                                                                                              
Uddannelsen til skolelærer tager afsæt i krigsoplevelserne, idet Carlos igennem sine oplevelser i krigen på 
Balkan har fået en stærk lyst til at hjælpe andre, hvor det er muligt. Han beslutter sig for at søge ind på ”Den 
frie Lærerskole” i Ollerup, og efter et kortere tidsforløb lykkes det at starte på den 5-årige læreruddannelse. 
Det år, hvor han er i praktik, finder sted på en efterskole i Nordvestsjælland for unge med særlige behov. 
Han bliver så glad for opholdet der, at han udvider opholdet med yderligere et år. Men han erkender - med 
venlig henstilling fra sine forældre - at det vil være det bedste for ham at komme tilbage til Ollerup og 
færdiggøre sin læreruddannelse. I 2002 kan han så tilføje en uddannelse som lærer på sit CV. Derefter har 
han nogle lærerstillinger af kortere varighed. Bl.a. er han med til at starte Ulbølle Efterskole. En dag får han 
tilbudt en lærerstilling på Nyborg Statsfængsel, hvor han kommer til at undervise de indsatte i fagene 
engelsk, dansk og idræt. I fængslet laves der forskellige projekter for at forbedre trivselsvilkårene for de 
ansatte og de indsatte. Her bliver Carlos en del af dette projekt, og han laver i 2013 en kokkeskole, og det er 
fra dette projekt, at ideen til ”Carlos Kitschen” udspringer.  

Carlos ved fra sit arbejde på Nyborg Statsfængsel, at der er ting tidligere indsatte skal aflære og tillære for, 
at de kan blive integrerede i det normale samfund udenfor fængsels mure. Carlos siger, at det er vigtigt, at de 
tidligere indsatte efter deres strafafsoning har et sted, hvor de kan aflære dårlige ting, de har indlært i 
fængslet, og ombytte dem med positive og gavnlige ting, som kan bruges ude i samfundet.  

For at føre sin idé om et spisested med tidligere indsatte som medarbejdere og medhjælpere ud i livet har 
Carlos brug for penge. Gennem en fond fik han bevilliget 200.000 kr. til at starte sin virksomhed for. Men 
pengene skulle betales tilbage i løbet af en kortere årrække, hvilket er sket i 2017. Carlos vidste fra det 
øjeblik, da han havde taget sin beslutning om at starte en rehabiliteringscafé for tidligere indsatte, at stedet 
skulle ligge i Svendborg. Dette er hans bagland, og han giver klart udtryk for, at han mærker, at folk her 
altid er åbne overfor nye ideer og tiltag. Han har ikke allieret sig med nogle i kommunen, men tingene er 
kommet efter, at han og hans personale har bevist, at de kunne noget.                                                                                                                                              

De første medarbejdere var elever, som Carlos 
kendte fra Nyborg Statsfængsel.  I 2015, da caféen 
startede, var der to ansatte udover Carlos selv. På 
den ene langvæk i caféens lokale hænger dette foto, 
der viser Carlos sammen med sine to første 
medhjælpere. Væggen er lavet som en 
GÆSTEVÆG, hvor alle gæster kan skrive deres 
kommentar til besøget i caféen. Nøjagtig som var det 
en gæstebog. Der står for eksempel:  Tak for dejlig 
mad. Tusind tak for en skøn aften. Tak for en ekstra 
praktikdag. Enestående sted på alle måder. Go’ stil. 
Sødt personale. Tusind tak for en skøn aften.  
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Fra venstre mod højre: Jacob, Valeria, Carlos og Michael er mødt ind på denne dag i januar i 2018 for at tilberede maden og dække bordene 
inden caféens gæster kommer.  

I dag, i starten af 2018, er der 15 personer tilknyttet spisestedet. Personalet bliver tilknyttet stedet gennem 
kriminalforsorgen eller kommuner. Nu, hvor stedet er blevet landskendt, er der mange, der kontakter Carlos 
fra ind- og udland for at få ekspertbistand til igangsættelse af lignende projekter. Carlos er dog blevet så 
meget købmand igennem sine erfaringer i årene med ”Carlos Kitschen”, at han gerne vil yde en betalt 
konsulentbistand, men det, han har fokus på, er først og fremmest arbejdet i caféen i Møllergade OG fra den 
31. marts 2018 også i det nye forsamlingshus på Lundevej 2 i Svendborg.  

 

Som det vil være mange læsere bekendt 
fra artiklen i Fyns Amts Avis den 5. 
januar 2018, har forfatter Josefine 
Ottesen købt bygningen, hvor Frelsens 
Hær tidligere havde lokaler, og her i 
det kommende        

”Svendborg Forsamlingshus” er Carlos 
blevet forpagter og har planer om at 
drive køkkenet i regi af ”Carlos 
Kitschen” og med catering og 
arrangementer på Lundevej. 

 

                                                         
Lundevej 2, hvor det kommende ”Svendborg Forsamlingshus” får lokaler.  
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 I ”Carlos Kitschen” leverer man allerede nu mad ud af 
huset. Det kan være fra helt små selskaber til store. Ja, fra 
5- 200 personer. Virksomheden er meget fleksibel, og 
Carlos kan trække på mange medhjælpere, hvis der er 
behov for det ved udførelse af store ordrer. Da spisestedet 
modtog Tine Bryld prisen, blev der penge til et nyt 
ventilationssystem i køkkenet, til et nyt kasseapparat og 
til en varebil. Og det er i denne bil, at maden leveres ud til 
kunderne.   

Der arbejdes koncentreret i køkkenet.  

                                                                                                         

De mange fine hædersbevisninger, som caféen har 
modtaget siden 2015, har gjort, at folk nu strømmer 
til caféen. Caféen har hele tiden haft et fast 
kundegrundlag, men der kommer nu mange 
langvejs fra, der vil spise et måltid mad på dette 
unikke sted. Carlos påpeger gentagne gange, at 
caféen er baseret på at hjælpe nogle mennesker ud 
af en svær situation, men samtidig at lave et 
produkt, som gæsterne værdsætter.     

 

                  

                   Michael, Valeria, Jacob og Carlos foran caféen ”Carlos Kitschen” i Møllergade 29.                                    
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, 

HVOR ALLE BØRN ER GLADE FOR AT 

GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE

1 felt
Pris:  1710,- 

pr. år
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Efter et turbulent efterår i Vejstrup forsamlingshus med 
krisemøde 6 sep. Hvor der blev nedsat et udvalg til at 
finde nye veje og et stormøde 31 okt. Hvor planer og 
ideer blev fremlagt for et talstærkt fremmøde kunne 
man holde årets generalforsamling i huset torsdag          
d. 25 jan. Hvor 40 mødte op til en god og livlig debat.

Vejstrup forsamlingshus inviterede til gratis spisning og 
derefter afholdt man 3 generalforsamlinger, først huset 
dernæst støtteforeningen og til sidst borgerforeningen. 

Forsamlingshusets formand Torben Hansen fortalte om 
året der gik og om tiden med arbejdet sammen med 
udvalget der blev nedsat i sep. Og om de nye tiltag der 
skulle bringe huset tilbage på sporet til en lys fremtid. 
Han fortalte også om planen om, at Borgerforeningen 
lukker ned som en forening og lægges ind under 
forsamlingshuset som et udvalg, så kræfterne samles et 
sted. Man samarbejder alligevel om det meste.

Til sidst sagde Torben Hansen at han trak sig som 
formand efter et ønske gennem et år sammen med to 
bestyrelsesmedlemmer. De agter stadig at være en del 
af arbejdsholdet i div. Udvalg der lægges under i den 
nye struktur. Inge Nielsen der træder ud vil fortsat være 
kontaktperson til udlejningen af huset.

Kassererens beretning var også med et positivt resultat. 
Ved krisemødet fortalte han om en kasse der ikke ville 
kunne betale alle sine regninger i første kvartal hvis der 
ikke kom penge i kassen. Siden har bestyrelsen, udvalg 
og hjælpere samlet 12.000,- i kontingent som ikke havde 
været indsamlet i 3 år, der er kommet sponsor penge 
og der er lavet sponsorkontrakter på 24.000,- for 2018. 
Overskud på julearrangementet hvor 103 deltog gav ca. 
5000,-  som støtteforeningen kunne give huset sammen 
med overskud fra andre ting.

Ang. Den nye struktur fortalte Henrik Kramer fra udvalget 
og det årshjul som nu skal præge husets aktiviteter. 
Det er hensigten at de traditionelle ting som fastelavn, 
høstfest med revy, jule hygge osv. Skal bevares, men så 
vil man gerne holde 2 koncerter om året med et bredt 
udvalg af musik.

Den første koncert satte man allerede i søen i nov. Og det 
er Anne Dorte Michelsen der kommer og giver koncert 
23 marts. Der vil både være mulighed for spisning/
koncert 250,- eller koncert. 200,-

Den nye stuktur omhandler også  underudvalg 
såsom, vedligeholdelses, rengøring, arrangement, 
kommunikations og borgerforeningsudvalg.

De første planer der er i fuld gang er gulvet i salen 
bliver slebet og lakeret i feb. Der er beviliget penge fra 
Svendborg kommunes forsamlingshus pulje til enkelte 
nye vinduer, der er kommet nye borde, stolene står også 
for tur og de helt store ting er det gamle rundbueloft skal 
frem igen samt et nye opbevarings lager bag ved den 
store sal.

Den nye bestyrelse kommer til at bestå af: Ene 
Wolfsberg, Michael Tjørnkvist, Henrik Kramer, Finn 
Jespersen, Søren Løwenstein, Lars Møller Andersen og 
Henrik Hansen.

Ene og 2 x Henrik kommer fra det udvalg der blev nedsat 
6 sep.

Suppleant blev Elisabeth Antonsen

De konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde

Tekst og Foto: Henrik Hansen

Vejstrup forsamlingshus
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Stjernekoncert: 
Anne Dorte Michelsen

i Vejstrup Forsamlingshus 
I slutningen af marts får vi fornemt besøg i Vejstrup forsamlingshus af Anne Dorte
Michelsen, hvor hun optræder med sit nye show: ’Jeg vil huske’.
Der er mulighed for at opleve en unplugged version af vores alle sammens ’Venter på
far’- og ’Tøsedrengene’-stjerne, der er sig selv kun med en guitar og et piano på
scenen, hvor hun tager os på en musikalsk rejse gennem sit liv.
Showet følger lille Anne Dorte på otte år fra hun første gang satte hænderne på sin
onkels piano, gennem pubertetens længsler, drømme og følsomme guitarspil, frem til
de store hits med ’Tøsedrengene’ og ’Venter på far’.
Showet kommer også omkring Anne Dorte Michelsens seneste soloalbum: ’De
voksnes rækker’.
Michelsens underfundige og ligefremme måde at digte sange om alt fra forelskelser til
friværdi, har gjort hende elsket af mange. Hvem har ikke gjort dansegulvet usikkert
med megahittet: ’Sig du ka’ li’ mig’? Eller danset håndholdt og sjælfuldt til ’Jeg har
lagt mine våben’?
Der bliver mulighed for at høre sange fra Michelsens mere end 40-årige karriere som
musiker og sangskriver.
Og vi lover, at det bliver både længselsfuldt, ligefremt og lattermildt, når Anne Dorte
Michelsen går på scenen med guitar og klaver og fortæller sin egen og musikkens
historie fra engang på en villavej vest for Aarhus og til i dag, hvor sangene stadig
melder sig og vil skrives og synges, som altid.
Der er mulighed for at spise en lækker middag inden koncerten.
Spisning og koncert: 250 kr.
Koncert: 200 kr.
Billetter: kontakt Henrik Kramer 81612106 betaling via MobilePay.

Fredag 23. marts får vi fornemt besøg i Vejstrup forsamlingshus af Anne Dorte Michelsen, 
hvor hun optræder med sit nye show: ’Jeg vil huske’.

Der er mulighed for at opleve en unplugged version af vores alle sammens 
’Venter på far’- og ’Tøsedrengene’-stjerne, der er sig selv kun med en guitar og et piano på scenen, 

hvor hun tager os på en musikalsk rejse gennem sit liv.
Showet følger lille Anne Dorte på otte år fra hun første gang satte hænderne på sin 

onkels piano, gennem pubertetens længsler, drømme og følsomme guitarspil, 
frem til de store hits med ’Tøsedrengene’ og ’Venter på far’.

Showet kommer også omkring Anne Dorte Michelsens seneste soloalbum: 
’De voksnes rækker’.

Michelsens underfundige og ligefremme måde at digte sange om alt fra forelskelser til friværdi, har gjort 
hende elsket af mange. Hvem har ikke gjort dansegulvet usikkert med megahittet: ’Sig du ka’ li’ mig’? Eller 

danset håndholdt og sjælfuldt til ’Jeg har lagt mine våben’?
Der bliver mulighed for at høre sange fra Michelsens mere end 40-årige karriere som musiker og sangskriver.

Og vi lover, at det bliver både længselsfuldt, ligefremt og lattermildt, når Anne Dorte Michelsen går på 
scenen med guitar og klaver og fortæller sin egen og musikkens historie fra engang på en villavej vest for 

Aarhus og til i dag, hvor sangene stadig melder sig og vil skrives og synges, som altid.
Der er mulighed for at spise en lækker middag inden koncerten.

Spisning og koncert kl. 18.00: 250 kr.
Koncert ca. kl. 20.00: 200 kr.

Billetter: kontakt Henrik Kramer 81612106 betaling via MobilePay.

Stjernekoncert fredag den 23. marts med
Anne Dorte Michelsen

i Vejstrup Forsamlingshus



     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     FEBRUAR - APRIL 2018 
   

Påsken 2018
Evangeliets glædelige budskab om opstandelse er en kæmpe opfordring til at risikere alt, til at trodse genert-
heden og møde et blik, til at elske menneskeheden - koste, hvad det vil, og til at indånde himlen. 
Livet holdes ikke levende ved at vi passer på det. Tværtimod kan det gå itu, hvis vi er for forsigtige og aldrig tør 
tænke stort nok.  Vi kan langt nemmere forholde os til vores egen utilstrækkelighed og til smertens vej, som de 
andre påskedage handler om. Vi kan lettere begribe melankolien, livet, når det svigter, end når det gives tilba-
ge til os – sådan som det sker påskemorgen. Det er på sin vis lettere for os at reagere på tragedien end på 
glæden. Den fuldkomne glæde synes for utroværdig. Men ikke desto mindre er det den, kvinderne møder ved 
graven. Det er den, der råber os an påskedag - i al sin uforgængelige, ukrænkelige og uvisnelige vælde. Vi behøver 
ikke at kunne begribe den - vi skal bare tillade os selv at tage imod den med begejstring - ved at turde tro på 
glæden, læne os tilbage i opstandelsens favn og nyde vores vidunderlige, uretfærdige og overraskende menneske-
liv sammen i taknemmelighed. 
Palmesøndag markeres med Skårups nye lejlighedskor, Skærtorsdag fejres med hjemmebagt brød og vin i 
mængde, Langfredag forstærkes af en cello, og Påskesøndag medvirker Jørgen Harboe Jensen på sopransaxofon.
Vel mødt til årets største højtid!     Ida F.

Skarup
Kirke    Sogn

o
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Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 
Bliv indsamler i Skårup 
søndag den 11. marts kl. 11.00 i Kirkeladen
Der bor ca. 185.000 mennesker i Kakumalejren i
Kenya og størstedelen er børn og unge under 18 år. 
Fælles for dem er, at de er revet væk fra deres 
hjem og tvunget til at tilbringe deres barndom 
og ungdom i undtagelsestilstand.
Underernæring og fattigdom er udbredt i lejren. 
Hertil kommer traumer, brudte relationer og 
utryghed.

Folkekirkens Nødhjælp vil blandt andet sørge 
for bedre skolegang ved at forsyne flygtninge-
lejrens børn med skolematerialer. Derudover 
vil pengene fra Danmarks Indsamling også gå til 
forskellige fritidstilbud som for eksempel fodbold. 
Skolegang og fritidsinteresser kan være en måde 
at lindre traumer og blive en vej til værdighed 
og en fremtid uden for flygtningelejren.
Yderligere information: 
Jytte Philipsen på tlf.: 28 31 63 00 eller på mail: 
jyttephilipsen@hotmail.com.

”Hvem er folkekirken til for? ”
Torsdag den 15. marts kl. 17.00 Fyraftensforedrag
Navnet folkekirke angiver, at folkekirken er til 
for folket. Hvem er så det? Hvordan går det for 
folkekirken med at være for folket i dag, og hvad 
skal der til for at være det i morgen? 

Fyraftensforedrags-rækken vil i 2018 handle om 
folkekirkens væren og virke. 
Vi vil gerne spørge ind til folkekirkens aktuel-
le situation og undersøge dens bredde. Hvor 
meget fylder kirkens ’egentlige formål’ i forhold 
til det, vi bruger de fleste kræfter og ressourcer 
på, og hvad er dens ansvar og muligheder i en 
måske mere og mere ’gudløs’ tid?
Den første taler i rækken er den tidligere Skå-
rup-borger, Ulla Morre Bidstrup. 
Ulla Morre Bidstrup er præst, ph.d. og ud-
dannelsesleder i folkekirken med ansvaret for 
uddannelsen af kommende og erfarne præster. 
Hun er også medlem af Grundtvigsk Forums 
kirkeudvalg og har siddet med i det sidste kirke-
ministerielle udvalg, som handlede om folkekir-
kens styring – eller mangel på samme. 
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Der vil undervejs blive serveret en sandwich og 
en øl/vand. Prisen for det hele er 50 kr., som man 
betaler ved indgangen. Tilmeld jer hos Jytte Philipsen 
inden søndag den 11. marts på tlf.: 28 31 63 00 
eller på mail: jyttephilipsen@hotmail.com.

Lejlighedskor
Søndag den 25. marts

I anledning af Palmesøndag vil vi samle et kor. 
Det samme vil vi gøre til musikgudstjenesten 
2. pinsedag, ved høsttid og til De Ni Læsninger i 
december. Et lejlighedskor kan man kalde det. 
Niveauet er sådan, at alle kan være med, og 
man behøver ikke at have sunget i kor før. 
Eneste krav er,  at man kan komme til mindst 3 
ud af de 4 prøver op til den pågældende guds-
tjeneste. Det er kirkesanger Erik Jakobsen, som 
leder koret, og organist Rasmus Grønborg, som 
sidder ved tangenterne. 

Prøveplanen ser således ud:
Onsdag d. 28.02 kl. 10.00 – 12.00 
Onsdag d. 07.03 kl. 10.00 – 12.00 
Onsdag d. 14.03 kl. 10.00 – 12.00 
Onsdag d. 21.03 kl. 10.00 – 12.00 

Så kan du lide at synge og har du lyst til at med-
virke ved påskens indledning, så mød op i Kirke-
laden til den første prøve den 28. februar kl. 10.00.        
Erik Jakobsen & Rasmus Grønborg

Musik og stilhed
Onsdag den 14. marts kl. 17.00 - 18.00
Onsdag den 11. april kl. 17.00 - 18.00
Onsdag den 9. maj kl. 17.00 - 18.00
Nyd en fredfyldt stund i kirken med afdæmpet 
og stemningsfuld musik på orgel og kirkens nye 
klaver. 
Organist Rasmus Grønborg spiller kendte 
klassiske klaverstykker som “Måneskinssonaten” 
og “Clair de lune”, smukke jazzballader med det 
særlige, melodiske nordiske præg, samt nye og 
gamle salmer og afdæmpede satser på orgel.
Tænd et lys, lad tankerne flyde og nyd en 
afstressende stund med smuk og bevægende 
musik kun afbrudt af.. stilhed. 
Der vil være kaffe og te i våbenhuset som man 
kan tage med ind i kirken. Man kan komme og 
gå som man har lyst.
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Gudstjenester og arrangementer fra februar til april 2018
Februar
Søndag d. 18. feb. 1. s. i fasten Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Lørdag d. 24. feb. Koncert  Udsolgt kl. 16.00 DR Pigekoret
Søndag d. 25. feb. 2. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag d. 28 feb. Lejlighedskoret øver første gang kl. 10.00 Erik Jakobsen og 

Rasmus Grønborg

Marts
Søndag d.   4. mar. 3. s. i fasten kl.  12.00 Annie Løvig Thomassen
Tirsdag d.   6. mar. Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 11. mar. Midfaste, Indsamling kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag d. 14 mar. Musik og stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg
Torsdag d. 15. mar. Fyraftensforedrag kl. 17.00 Ulla M. Bidstrup
Søndag d. 18. mar. Mariæ bebudelsesdag Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 25. mar. Palmesøndag m/Lejlighedskoret kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 29. mar. Skærtorsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Fredag d. 30. mar. Langfredag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

April
Søndag d.  1. april Påskedag Jørgen Harboe Jensen 

medvirker på sopransaxofon kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Mandag d.  2. april 2. påskedag kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen

Tirsdag d.  3. april Syngsammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Søndag d.  8. april 1. s. e.  påske kl.   9.00 Rebecca Aagaard-Poulsen

Onsdag d. 11 april. Musik og stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg
Søndag d. 15. april 2. s. e.  påske Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 22. april 3. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Fredag d. 27. april Bededag Konfirmationer kl. 10.00

kl. 12.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 29. april 4. s. e.  påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

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

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

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

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

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22.
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Generalforsamling i Skårup Pensionistforening,  

Skårup Pensionistforenings Støtter og Skårup Pensionisthus’ forening  

afholdes 21. marts 2018 kl. 16.  

 

 

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

1. Valg af dirigent 
2. Formanden aflægger beretning 
3. Kassereren forelægger revideret regnskaqb 
4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 
5. Valg af revisorer og suppleanter for disse 
6. Fastlæggelse af kontingent 
7. Behandling af indkomne forslag 
8. Eventuelt 

 
Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage 
før.  
 
Efter generalforsamlingen vil der være servering af gule ærter. Af hensyn til dette bedes man 
tilmelde sig til Ingelise tlf. 24252516 senest 8 dage før.  
 
 

Skårup Pensionistforening                                                  
Skårup Stationsvej 10                                                       
5881 Skårup                                                                                                                                                                                                                   

              

 

              

Vi har i Skårup Pensionistforening holdt et foredrag med sognepræst Ida Fonsbøl i november måned. 

Det var en stor succes med rigtig god tilslutning. Det var meget spændende at høre, hvordan livet former 
sig blandt udsendte soldater i Afgahnistan. 

Senere i november havde vi en hyggelig eftermiddag med gløgg, æbleskiver og slik. Vi sang nogle 
julesange og ønskede hinanden god jul. 

I januar har vi haft et arrangement med spisning og koncert med ElsborgMaribo. Det blev en rigtig god 
aften med masser af nostalgi på musikfronten – og vi var heldigvis også huset fuldt, så stemningen var 
helt i top.  

Senere på måneden afholdt vi Hjertestarterkursus i samarbejde med Borgerforeningen. Det blev en 
meget lærerig aften, hvor vi havde paramediciner Dennis Kræmmer Hansen som underviser. Han er både 
dygtig og meget humoristisk, så det hele foregik på en meget afslappet måde.  

Vi holder fastelavnsfest 7. februar, men det er jo efter bladets udgivelse. 

7. Marts kl. 14.00 får vi besøg af 2 medarbejdere fra borgerservice, som vil fortælle om ”den digitale 
pensionist” – her vil der være lejlighed til at spørge ind til, hvad man ellers ville tage ud og spørge om på 
borgerservice. Kørekort, helbredstillæg og lign. 

21. marts kl. 16.00 afholder vi generalforsamling for alle 3 foreninger, som er tilknyttet Pensionisthuset. 
Efterfølgende vil der blive serveret gule ærter, og tilmelding er derfor nødvendigt, hvis man ønsker at 
spise med. 

4. april kl. 12.00 vil vi servere en lækker påskefrokost og ønske hinanden god påske. 

 

 

 

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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance

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

30 24 71 86
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Tekst: Vibe. Fotos: Henning samt fra kunstnernes gemmer 

Normalt kommer der ikke så mange besøgende til vores ferniseringer. Til Marianne Bülows fernisering en solrig januar
-formiddag dukkede der imidlertid et pænt udvalg af venner, bekendte og byens borgere  op og man kunne således få 
sig en hyggelig snak og udveksle nyheder henover Mariannes smukke malerier.  Her var selvfølgelig også rig mulighed 
for at nyde malerierne og høre om Mariannes arbejde med dem. 

Mariannes farverige malerier pryder alle vægge i foye-
ren og på 1. salen.  
Marianne havde nøje udtænkt, hvor de forskellige bille-
der skulle hænge og de sprudlende farve-flader harmo-
nerer således fint på alle vægge.  
 
De fleste af Mariannes billeder er abstraktion over moti-
ver i naturen og flere steder kan genkendes en form el-
ler en retning.  På trods af, at man genkender mange af 
de organiske naturformer, udfordres beskueren af male-
riernes farveholdning, som bevæger sig i hele farve-
spekteret. Det skaber en spændende modsætning, hvor 
billederne bevæger sig fra at være natur til at blive en 
selvstændig abstraktion og tilbage igen. 
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Jeg er født og opvokset i Vejlby-Risskov, en forstad til 
Aarhus. 
Allerede i folkeskolen var jeg meget interesseret i billed-
kunst og kunne rigtig godt lide timerne i faget tegning, 
som det hed dengang. Jeg forsøgte selv at male nogle 
billeder med oliemaling og forærede dem væk til familie 
og venner. 
Som ganske ung var jeg aldrig i tvivl om, hvad jeg ville 
uddanne mig til og søgte ind på Th. Langs Seminarium i 
Silkeborg. Der valgte jeg billedkunst som et af mine lin-
jefag.  
På seminariet mødte jeg min mand Niels, og vi har snart 
været gift i 50 år. 
I 1973 blev jeg færdig som lærer og fik med det samme 
stilling på en helt nyoprettet skole i det nordlige Silkeborg. Der underviste jeg i 6 år i blandt andet billedkunst, indtil 
Niels søgte og fik job som musiklærer på Skårup Statsseminarium, som det hed dengang. Vi købte hus i Skårup og 
flyttede ind sammen med vores to børn, Louise og Lasse. 
Jeg blev ansat ved Svendborg kommune og fik i første omgang ansættelse på Lundby Skole på Tåsinge. Der var jeg det 

første år og søgte så stilling på Øster Åby Friskole, hvor vi også til-
meldte vores børn. Der underviste jeg blandt andet i billedkunst og 
fik, som årene gik flere og flere timer i dette fag. 
 
Min egen private maleinteresse lå nu stille i nogle år, men da Niels 
en dag gjorde mig opmærksom på nogle malerier, som Jørgen Mo-
gensen (Svendborg kunstmaler) havde udstillet på gangene forskelli-
ge steder på seminariet, blev min interesse for selv at male vakt 
igen. Når vi luftede vores to gravhunde i seminariets park, måtte 
Niels gang på gang låse op til seminariet, så jeg kunne gå ind og op-
leve Jørgens farverige billeder. Dette inspirerede mig så meget, at 
jeg igen fandt malegrejet frem og begyndte at male med fornyet 
energi. 

For endevæggen hænger to malerier som viser Mariannes  livlige eksperimenteren med farverne. Her er det samme 
motiv gentaget med vidt forskellige farver og derved med vidt forskelligt udtryk. Billederne hænger på samme væg og 
kompletterer hinanden. 
Mariannes udstilling kan ses indtil udgangen af februar, så jeg kan kun opfordre læserne til at  lade sig betage af de 
smukke farver og former på vej ind og ud af centeret. 

Den næste udstiller i Skårup Kulturcenter er en lokal kunstner, som har boet i Skårup i mange år, nemlig Lis Bystrup.  
Lis Bystrup fortæller selv sin historie: 
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Jeg har i de sidste mange år deltaget i forskellige malekurser, og hver gang har det givet min interesse for maleriet et 
løft. Nu har jeg også tiden til det, eftersom jeg de sidste seks år ikke har været på arbejdsmarkedet. 
Jeg interesserer mig mest for den abstrakte, intuitive måde at male på, hvor form og farve helst skal gå op i en højere 
enhed.  
Jeg ved som regel, hvordan jeg vil starte et nyt billede, men aldrig hvordan det ender. Under processen dukker der 
mange sjove figurer og væsener frem, hvilket forhåbentligt kommer til at tale til fantasien hos dem, der kigger på det. 
På den måde består et billede af rigtig mange lag.  
Jeg maler med akryl på lærred og eksperimenterer med mange forskellige teknikker og supplerende materialer såsom 
pastel og farvekridt. Jeg er så heldig, at Niels både monterer lærredet på blindrammer og også laver ramme til selve 
billedet, når det er færdigt. 
Min inspiration henter jeg mange forskellige steder. Det kan være farven på blomster og planter langs grøftekanten. 
Det kan være farver, jeg i det hele taget møder på min vej. Jeg er endda blevet inspireret af grafikker i for eksempel 
fjernsynets vejrprogrammer, men sidst og ikke mindst har arbejdet med skolebørn i faget billedkunst en meget stor 
plads som inspirationskilde. 

KUNSTGRUPPEN SØGER LOKALE UDSTILLERE: 

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

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

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

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

Kontakt Vibe: 41609211. Mange hilsner Kunstgruppen 

Skårup Kunstgruppe 
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Med støtte fra Fonden til Fynske Bank 
fik Skårup IF etableret lys på de to 

multibaner ved hallen.
Nyt moderne led lys, der gør det 

muligt at spille bold i de mørke timer.

Det har især været efterspurgt af ung-
domsklubben og fodboldfitness, men 
det er selvfølgelig brugbart for alle by-
ens borgere, der ønsker sig en gang 
fodbold med ungerne og vennerne.

Kæmpe tak til Fonden til Fynske Bank 
der har doneret 30.000 kr. til projektet.

Erik Potempa på vegne af Fonden til 
Fynske Bank overrækker 30.000 kr. til 

Bo Isaksen fra Skårup IF.

LYS PÅ 
MULTIBANERNE
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Folkefesten bliver i år med 50’er tema og vi lover endnu engang … 

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

        i højt humør ! 
 

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

 Venlig hilsen 

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



44

2017 er gået og vi er godt i gang med 2018, og 
det giver anledning til at reflektere lidt på året 
der er gået og skue lidt fremad.

Året 2017 gik godt
Hele ideen med et fælles idræts– og kulturhus er 
ved at være godt etableret med mange gode nye 
tiltag blandet med den eksisterende idræt. 
Der er nok ikke mere idræt end før, men ligesom 
alle andre steder i landet er den individuelle sport 
gået frem på bekostning af den traditionelle hold-
sport. Hallen bliver brugt mindre i weekenderne 
og det betyder at SKI har mindre udlejning.

Etablering af Kulturhus, hvor kultur er ment i 
bred forstand er lykkedes endda rigtigt godt. Et 
nyt selvbetjent Skårup Bibliotek, Lokalhistorisk 
arkiv, Tweenklub, Ungdomsklub, kunstudstillinger, 
musikarrangementer, kreativ cafe, spis sammen, 
brunch, fredagspub, dans for 2 og Skårup Bylaug.
For et lille lokalsamfund som vores er det helt godt 
klaret. Det kræver mange frivillige i bestyrelser, 
foreninger og til arrangementer, og ikke mindst 
at alle i lokalområdet støtter op om stedet, 
og værdsætter det og bruger det.

Vi glæder os til at fortsætte med at skabe gode 
rammer for alle dem som gerne vil bruge stedet, 
og vil meget gerne have input til hvad stedet kan 
udvikles sig til. Vi vil gerne benytte lejligheden til 
at skrive lidt om hvordan tingene fungerer i centeret, 
og hvad det er for en dagligdag I typisk møder.

Vores hus - hvem gør hvad?

� SKI driver bygningerne. 
� De forskellige foreninger, skoler, bibliotek,   
 tweenklub, ungdomsklub m.fl udfylder 
 bygningerne gennem et lejemål. 
� Parkeringspladsen og boldbanerne er 
 kommunale og passes af kommunen. 
� Multibane, tennisbane, beachbane, 
 basketbane og lejeplads drives og passes 
 af Skårup IF.
� Kulturcafeen vil ingen forpagte, så derfor  
 drives den af SKI i samarbejde med en lang   
 række frivillige personer for at kunne    
 gennemføre de mange arrangementer. 
� Det er frivillige der står bag Spis sammen, 
 Mad & Musik, Brunch, FredagPub og når der 
 er åbent i cafeen til store arrangementer som 
 Fastelavn, juletræ, kommunalvalg, o lign. 
 Kulturcafeen har intet med Skårup IF at gøre.

Huset er kun velfungerende når det bliver brugt
Udfordringen ligger i, at mange forskellige brugere 
færdes i huset samtidigt og derfor er nødsaget til 
at tage hensyn til hinanden. På biblioteket læses 
der bøger, i fitness kastes der med vægte, i hal-
len hujer boldspillerne, i  cafeen strikkes, i foyer 
nydes kunst, børn kører på løbehjul, pensionister 
går med rollator – vi skal være der alle sammen, 
ingen har mere ret end andre. 

OBS ny pris på Brunch
Nu kun 60 kr. for voksne og 25 kr. for børn mellem 6-12.

Skårup Kultur og Idrætscenter (SKI)
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Opbakning til arrangementerne er vigtigt
Det er helt afgørende, at der bliver bakket op 
om de arrangementer der er i huset. Det er 
drivkraften for de frivillige, at der kommer folk 
til arrangementerne. Samtidig er omsætningen 
i Kulturcafeen en vigtig del af den samlede 
driftsøkonomi for hele centeret. Bestyrelsen for 
SKI er meget optaget af, at der er nogle gode 
rammer for så mange aktiviteter i centeret som 
muligt. Det er f.eks Kunstgruppen der udstiller 
i foyer, Skårup Musikforsyning der afholder 4 
årlige musikarrangementer og kreativ cafe der 
mødes over strikkepinde og kaffe. 
Jo flere aktiviteter jo bedre. 
Har du ideen så har SKI lokalerne.

Opbakning til huset er vigtigt
Ved indvielsen i 2014 trimmede vi driftsøkono-
mien til at gå i balance. Det betød 1520 færre 
timer til personale pr år eller en reduktion 
på 35%. Centerlederen blev halvtidsansat, 
rengøringen blev reduceret og vedligehold blev 
skåret ned til det absolut nødvendige.  Dog 
havde vi frem til 2016 nogle ekstraordinære an-
lægsudgifter til færdiggørelse af huset, hvilket 
er kørt ind og har belastet driften. 

Denne personaletrimning betyder en mindre 
service i hallen end tidligere og samtidig er 
vi mere afhængige af, at frivillige vil give en 
hjælpende hånd en gang i mellem på fælles 
arbejdsdage. Det er hovedrengøring, oprydning, 
maling, udbedring af småskader etc. 

Hvem er SIF og hvem er SKI?
SIF er hele lokalområdets Idrætsforening med 
11 sportsgrene i en paraplyorganisering. Se 
mere på deres hjemmeside www.skaarup-if.dk.  
SKI driver bygningerne på Åbyvejen 43.
SKI har ikke egen hjemmeside, men låner lidt 
plads hos SIF og det gør det jo heller nemmere 
at adskille tingene :-)

Venlig Hilsen 
Formand Bo Tune og
Centerleder Bo Isaksen

WWW.SKAARUP-IF.DKTIDER • PRISER • TILMELDINGI SIF KAN DU GÅ TIL:• Svømning • Fitness • Fodbold • Gymnastik • Bordtennis • Håndbold • Badminton • Volleyball • Løb • Tennis • BankoFEST LOKALER TIL LEJE:Cafe:  2.500krTween:  2.000krHallen: 8.000kr

19. januar  kl. 18.30    Mad og Musik

31. januar  kl. 18.00     Spis sammen 

4. februar kl. 9.30 - 11.00  Brunch
12. februar kl. 18.00 - 24.00  Skårup Bylaug 

 
 

  fastelavnsmiddag

21. februar kl. 18.00     Spis sammen

4. marts  kl. 9.30 - 11.00  Brunch + Åben hal

14. marts  kl. 18.00     Spis sammen

16. marts  kl. 18.30 - 23.00  Mad og Musik

17. marts  kl. 12.00 - 17.00 Gymnastikopvisning 

19. marts  kl. 19.00    Generalforsamling SIF+SKI

8. april  kl. 9.30 - 11.00  Brunch + Åben hal

18. april  kl. 18     Spis sammen 

7. maj  kl. 9.30 - 11.00  Brunch + Åben hal

11. maj   
  Kandis

Hver fredag kl.16.30 - 18.00 FredagsPub

Arrangementer i Cafeen foråret 2018
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Julemarked
Weekenden den 11. og 12. november 2017,

 var der et velbesøgt julemarked i Pensionisternes hus.

Huset var pyntet med lys og guirlander og havde besøg 

af glade gæster som handlede i de mange boder.

Der blev hygget med æbleskiver og gløgg, købt lodder i tombolaen,

Alle gevinster blev vundet.
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

mads@rkpbilpleje.dk - www.rkpbilpleje.dk
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
 
Kommende arrangementer i forsamlingshuset: 
 
Husk! Årets dilettant:  ”Hellere lyve end flyve.” 
 

 

 
Holdet bag årets dilettant har øvet flittigt siden 
november og er klar til at opføre årets stykke i 
februar og marts måned. 
 
Der er forestillinger som følger: 
Lørdag den 24. februar kl. 14 er der general-
prøve – pris inkl. kaffe og kage: 90 kr. ved 
døren og 85 kr. ved online betaling.  Tilmelding 
senest onsdag den 21. februar. 
 
Lørdag aften præmiere kl. 19.30.  
Kl. 18.00 serveres en ”teaterplatte”.  Fore-
stilling kl. 19.30.  Efter forestillingen spiller 
MT Duo op til dans.  Pris 200 kr. betal ved 
døren og 190 kr. ved online betaling. 
Tilmelding senest tirsdag den 20. februar. 
 

Onsdag den 28. februar kl. 19.30. hvor der i pausen serveres kaffe og kage.  Pris ved døren 
er 90 kr. ved online betaling 85 kr. Tilmelding senest søndag den 25. februar. 
 
Fredag den 2. marts kl. 19.30 er der igen forestilling.  Kl. 18.00 serveres en 
”teaterplatte”.  Efter forestillingen spiller MT Duo op til dans.  Pris ved døren 200 kr. ved 
online betaling 190 kr.  Tilmelding senest søndag den 25. februar.  
 
Søndag den 11. marts kl. 14.00 er det sidste forestilling.  Der serveres kaffe og kage i 
pausen.  Pris ved døren 90 kr. ved online betaling 85 kr.  Tilmelding senest torsdag den 8. 
marts.  
 
Tilmeldinger på aabyskov.nemtilmeld.dk – evt. til Preben på tlf. 2774 1862. 

▀ 
 
Fredag den 9. marts er der igen ”FREDAGSBAR” kl. 16-18.  Kom og vær med til et par 
hyggelige timer. Tag meget gerne familie, en ven, nabo, genbo eller hvem som helst med. 

▄ 
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Øl smagning fredag den 16. marts kl. 18.00: 
 
 

 

 
Royal Unibrew – Albani kommer og fortæller om deres nye ølserie 
fra Kissmeyer. Ølsommelier Jakob Højager vil guide os igennem de 
forskellige øl og tager os med igennem historien om øllets verden. 

 
 

 

Er øl, ost og pølse noget du kan lide, så er denne øl-smagning lige noget for dig. Der vil være 
smagsprøver på 6 forskellige øl, hvortil der serveres forskellige pølser og oste, måske bliver der også 
lidt lunt.  
 
Kom og vær med til at afprøve påstanden om at øl til ost er bedre end vin er til ost. 
 
Pris for det hele - mad og øl kun 200 kr. betal ved døren – ved online betaling 190 kr. 
 
Tilmelding nødvendig senest mandag den 12. marts på aabyskov.nemtilmeld.dk evt. til Jørgen på 
tlf. 4224 7143. 

▀ 
 
Torsdag den 22. marts kl. 18.00 Generalforsamling. 
 

 

Årets generalforsamling skal efter vedtægterne holdes i marts måned.  Vil som 
foreskrevet i vedtægterne også blive annonceret i Ugeavisen Svendborg. 
 
Generalforsamlingen i år vil indeholde et punkt, der har særlig interesse for 
brugerne af huset, idet der vil blive orienteret om den aktuelle status på arbejdet 
med planerne om renovering af huset, så mød op og bliv ajourført med 
byggeplanerne. 
 

Ud over punktet med byggeplanerne er der ifølge vedtægterne formandens beretning, regnskabet for 
2017 og valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 
 
Vedr. forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen fremgår det af vedtægtens § 9, stk. 2: 
”Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden senest 8 
dage før generalforsamlingen.  Forslag til vedtægtsændringer skal dog indgives mindst 2 måneder før 
generalforsamlingen”. 
 
Forslag kan sendes senest den 14. marts 2018 pr. mail til: Arne Jensen på mail: arnej448@gmail.com, 
evt. til havblik@sydfynsmail.dk. – forslag kan også sendes til Arne på adressen:  
Landevejen 102, 5883 Oure. 
 
Efter generalforsamlingen serveres lidt til ganen og halsen. Bestyrelsen håber på stort fremmøde. 

▄ 
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Udvidet fredagsbar den 6. april – en særlig aften: 
Vi holder fredagsbar som vi plejer kl. 16-18.  
 

 

Efter fredagsbaren sker der noget! 
 

En aften med skipperlabskovs og muntre fortællinger. 
 

Bjarne Bekker har skrevet en ny bog:  
“Historiefortællerens egen historie” 
 

Vi har fået en aftale med Bjarne Bekker om, at han kommer og 
fortæller nogle af de spændende historier og oplevelser fra sit liv. 

Bjarne er en medrivende fortæller, der gennem hele livet har haft 
blik for de situationer, hvor noget særligt opstår.  
Der bliver masser af anekdoter både om kendte personligheder - 
og om de personligheder, der måske kun er kendt her i vores 
område. 

Bjarne spiser sammen med alle jer, der kan lide en god historie.   
 

Tilberedningen af Skipper Labskovs er lagt i hænderne på ”Fru Larsen”, hvilket helt sikkert bliver 
et dejligt måltid, hvorefter alle kan gøre sig klar til at lytte til Bjarnes historier, oplevelser og 
skrøner. 
 

Pris for deltagelse med Skipper Labskovs 110 kr. betal ved døren og 100 kr. ved online betaling. 
 

Tilmelding nødvendig senest mandag den 2. april på aabyskov.nemtilmeld.dk evt. Jørgen på tlf. 
4224 7143. 

▄ 
Mandag den 9. april kl. 19.00 – Støttegruppen afholder Banko. 
Dørene åbnes kl. 18.00.  Der kan som vanligt købes øl, vande, kaffe/te m.m. i pausen. 

▀ 
Onsdag den 11. april kl. 17.30 – støttegruppen arrangerer fællesspisning: 
 

Der sammensættes en menu for både børn og voksne, således at alle aldersgrupper kan deltage = en 
populær hovedret og dessert. Endelig menu kan ses på hjemmesiden inden længe. 
 
Pris 50 kr. for voksne og 20 kr. for børn- 
 

Tilmelding senest den 8. april på aabyskov.nemtilmeld.dk evt. til Ellen på tlf. 4224 4854. 
▄ 

Vinsmagning med Erik Prangsgaard fredag den 20. april kl. 18.00: 
 

 

 
Det er efterhånden en tradition, at vi afholder en vinsmagning 
en gang om året, hvor Erik Prangsgaard har fundet frem til 
mange gode vine fra Europa, Australien, Chile, Argentina m.fl. 
 

Den kommende vinsmagning omfatter 6-8 forskellige vine fra 
Spanien og Portugal. 
 
Der bliver forsøgt indkøbt Spanske og Portugisiske speciali-
teter, hvis vi kan finde noget, der kan passe til vinene - der skal 
være plads til overraskelser.  

Pris for denne aften 200 kr. betal ved døren - 190 kr. ved betaling online. 
Tilmelding senest søndag den 15. april på aabyskov.nemtilmeld.dk –  
evt. til Jørgen på tlf. 4224 7143                                                                                                          ▄ 
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Brug af forsamlingshuset for interessegrupper – et forsøg. 
Ny mulighed for medlemmer af huset! 
 

 

Bestyrelsen har, som et forsøg, besluttet at åbne Huset for 
mindre Interessegrupper fra Åbyskov og Skårupøre.  
Forsøget vil blive vurderet om et år med henblik på 
fortsættelse og evt. justering af retningslinjer. 
 
Grupper der har fælles interesser og som mangler et sted 
at mødes, kan der laves en aftale om at låne Huset gratis.   
 
Målsætningen for bestyrelsens initiativ er:  
 at styrke fællesskabet i området omkring Åbyskov og 

Skårupøre. 

 at medlemmerne af huset får mulighed for at tage 
initiativer til aktiviteter på egen hånd. 

 at udvide Husets ”åbningstid”, så det kan bruges gratis 
af medlemmerne på hverdage, hvor der ikke er 
udlejninger. 

Betingelser for at låne Huset til aktiviteter 
 For at låne Huset, skal man være medlem af foreningen Åbyskov Forsamlingshus. Deltagerne 

i interessegruppen opfordres til at tegne medlemskab. 
 Der skal være en ansvarshavende for arrangementet, der underskriver en erklæring om at 

Huset afleveres rengjort og uden skader.  
 Der vil kun være adgang til brug af køkken efter særlig aftale. Det er tilladt at medbringe 

forplejning, kaffe og drikkevarer – skrald, tomme flasker m.v. tages med hjem. 
 Aftaler om gratis brug af Huset viger for udlejninger, der er indtægtsgivende for Huset. 
 Lån af huset forudsætter, at der ikke bliver ekstra udgifter til rengøring, bortskaffelse af skrald 

m.m. Manglende rengøring/oprydning medfører opkrævning af 200 kr. pr. påbegyndt time. 
 
Hvis man ønsker at lave et arrangement, der kræver brug af køkkenet:  
F. eks. Fællesspisning eller lign. – laves en særlig aftale med bestyrelsen.  
 
Huset kan lejes på almindelige betingelser inkl. slutrengøring – eller et evt. overskud fra arran-
gementet gives til Husets drift.  
 
Det forudsættes dog, at der altid er en person, der er ansvarshavende for at Huset afleveres rengjort 
og i orden efter brug.  
 
Ønskes lån af duge, viskestykker m.m. skal den ansvarshavende påtage sig opgaven med vask – eller 
der laves en aftale med Husets vicevært vedr. betaling for opgaven. 
 
Kontakt Jørgen på tlf. 4224 7143 for nærmere information. 

▄ 
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Gennemførte arrangementer i december 2017: 
 
Afdansningsbal for børnedans den 5. december: 
 

 

I september begyndte en ny aktivitet i forsamlingshus.  Børnedans 
for de mindste.  Normalt slutter en sæson med et afdansningsbal, 
hvor deltagerne kan vise, hvad de har lært.  Der skulle naturligvis 
også være en festlig afslutning denne gang og det blev der. 
 
Der var virkelig god opbakning til afslutningen – omkring 70 deltog, 
forældre, søskende og bedsteforældre - en dejlig familieaften. 
  
Arrangementet begyndte kl. 17, hvor børnene fik lejlighed til at 
udfolde sig på scenen – det gjorde de godt. 
 
Efter opvisningen var der fællesspisning.  

 

 
 

▄ 
Juletræ den 22. december 2017: 

 

 

Ved juletræsfesten var der fuldt hus.  Flere familier 
mødte talstærkt op.  Inden der blev danset omkring 
juletræet, blev der serveret risengrød, hvilket var en 
nyskabelse som alle tog godt imod.  Tak til alle dem 
der lavede risengrød. 
 
Julemanden kom og uddelte godteposer og læste op 
for børnene. 
 
Niels Fabricius spillede til julesangene og sang-
legene. 

 

Den store opbakning viser, at der er god grund til at holde fast i traditionen med juletræ den 22. 
december.  Der bliver også juletræ den 22. december 2018. 

▄ 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

V / tømrer Morten Møller

Tlf: 50 69 98 52 

mandogbilmorten@hotmail.com
www.mandogbil.dk

MAND&BIL LEVERER ARBEJDSKRAFT TIL HÅNDVÆRKERE, PRIVATE OG VIRKSOMHEDER.
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Skårup	Musikforsyning	præsenterer	Tom	B.	til	
Mad	&	Musik	fredag	d.	16/3	i	Kulturcafeen	
Tekst:	Torben	Hansen	

	

Tom	B.	alias	Tom	Bjerg	har	allerede	spillet	2	gange	til	Mad	&	Musik.	Den	første	gang	
som	bassist	i	Banda	Nuevo	samt	som	trommeslager	i	The	FreezeCool	Band.	

Tom	B.	kommer	denne	gang	som	Tom	B.	med	sine	helt	egne	sange	og	sit	helt	eget	band,	
og	det	ser	vi	i	Skårup	Musikforsyning	meget	frem	til	

Tom	B	er	sanger/sangskriver,	og	de	dansksprogede	sange	er	personlige	og	
nærværende	betragtninger	om	livet,	og	de	udfordringer	der	følger	med.	
Sangene	er	vokset	ud	af	en	tradition	hvor	dybde,	ærlighed	og	integritet	er	centrale	
værdier.	Kunstnere	som	Peter	Sommer,	Tue	West	og	Søren	Huss	har	tidligere	betrådt	
den	samme	sti.																																												 	 	 	 	 	 														
Tonen	er	mere	rocket	end	poppet,	selvom	det	gode	omkvæd	er	omdrejningspunkt	i	
flere	af	sangene.	Besætningen	er	det	traditionelle	rockband,	suppleret	af	bl.a.	synth-
bass	og	drum-pads.																																																												

Tom	B	er	en	erfaren	sangskriver	og	musiker.	Indtil	2007	var	han	del	af	det	
københavnske	orkester	”Steric”	som	i	2000	vandt	DM-i-Rock.	I	de	følgende	år	fik	de	en	
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del	spilletid	på	P3	og	P4,	bl.a.	med	albummet	”No	way	back”	som	udkom	i	2005,	i	
Danmark	og	Tyskland.		

I	Ulbølle:	De	seneste	10	år	har	han	boet	i	Ulbølle	og	været	aktiv	musiker	i	adskillelige	
sammenhænge,	bl.a.	”Dit	Held”,	”Pearl	jam	jam”	og	”Banda	nuevo”,	og	i	The	FreezeCool	
Band.	Sideløbende	har	han	arbejdet	på	nyt	originalt	materiale,	fortrinsvis	på	dansk.	

Bandet:	Udover	Tom	Bjerg	på	vokal	og	guitar	medvirker:	Peter	Kohlmetz	Møller	
(Bl.a.	”Eclectic	moniker”)	på	keys,	Anders	Thambo	Rasmussen	(Bl.a.	”Eclectic	moniker”)	
på	bas	og	Mads	Stephensen	(Bl.a.	”Dirty	old	town”)	på	trommer.	

 
	

Billetter	kan	købes	på	Billet.dk	til	175	kr.	for	Mad	og	Musik.		Vi	spiser	kl.	18.30,	og	
hvis	du	kun	ønsker	koncerten	koster	det	150	kr.	og	du	kommer	kl.	19.45.	

	

En	tak	til	vores	sponsorer	der	støtter	Skårup	Musikforsyning		
og	derved	også	musikken	i	Skårup:	
	
•	Auto-Centrum	Skårup,	Østergade	60-62,	5881	Skårup	
	
•	Have	&	Parkcenter	Svendborg	ApS,	Tvedvej	170,	5700	Svendborg	
	
•	Skårup	Autohandel,	Nyborgvej	489,	5881	Skårup	
	
•	SkårupGrafisk,	Østergade	1,	5881	Skårup	
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Be	Bop	a	Lula	satte	gang	i																																				
dansegulvet	til	Mad	&	Musik	i	Skårup.	
Tekst:	Lisbeth	Teglbjærg		 	 	 	 	 	 	 	 												
Fotograf:	Henning	Philbert		

	 	

Be	Bop	a	Lula	består	af	Stephen	Russell	på	sang	og	guitar,	Brian	Nielsen	på	
klaver,		Karl	Pedersen	på	guitar,	Ole	Dorf	på	bas	og	Tom	Viberg	på	trommer.	

Fredag	d.19.	januar	var	kulturcafeen	sat	tilbage	til	1950'erne.		Da	jeg	mødte	op,	lagde	jeg	
mærke	til	retro	mikrofonerne,	og	min	næste	tanke	var,	at	Be	Bop	a	Lula	gik	fuldt	ind	i	
rollen	som	Rock	and	Roll	band!		

Efter	en	dejlig	menu	med	oksemørbrad,	petit	kartofler	og	sauce	bearnaise,	gik	BE	BOP	A	
LULA	på	scenen	og	allerede	da	den	første	tone	blev	slået	an,	var	folk	på	dansegulvet.	Jeg	
tænkte	herligt,	det	bliver	en	super	herlig	danseaften.	

På	scenen	står	de	5	friske	fyre	i	hvide	skjorter	og		mørke	bukser,	nogle	med	slips	og	
andre	med	butterflys,	de	er	gennemførte	i	deres	outfit,	og	vi	føler	os	tilbage	i	50´erne.							
Der	er	god	energi	i	musikken,	bassen	pumper,	og	der	synges	flerstemmigt	i	
mikrofonerne.	Fingrene	bevæger	sig	rutineret	over	klaveret,	og	en	guitarsolo	drøner	ud	
af	højtaleren.	Dansegulvet	koger,	og	der	er	godt	salg	af	øl	og	vand	i	baren.		

En	mindre	dansetrup	(se	næste	side	om:	Kom	og	dans)	på	omkring	20	personer	fra	
Svendborg	var	mødt	op	for	at	danse,	og	med	deres	inspirerende	tilgang	til	dansegulvet	
får	de	også	os	fra	Skårup	ud	på	dansegulvet.	

På	Be	Bop	a	Lulas	hjemmeside	står	der	følgende:	Når		BE	BOP	A	LULA	spiller	op	til	
fest,	kan	man	være	sikker	på,	at	repertoiret	udelukkende	består	af	50'er	hits,	og	der	er	
”gang	i	den”	fra	første	til	sidste	sang,	når	de	gamle	sange	fortolkes	med	kærlighed	og	
respekt.	Alle	5	mand	knokler	hårdt	på	at	formidle	energien	og	livsglæden	i	musikken	fra		
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dengang.	Og	det	må	vi	give	dem	–	Det	levede	Be	Bop	a	Lula	helt	og	holdent	op	til!								
De	spillede	mange	af	de	rock	and	roll	numre,	som	er	på	de	gamle	grammofonplader	fra	
50'erne	med	blandt	andet	Elvis	Presley,	Bill	Haley,	Ritchie	Valens,	Jerry	Lee	Lewis	og	
Little	Richard	og	mange	flere. 

																																																														

	 	 	 	 														
Lidt	om	“Kom	og	Dans”:	Det	er	en	
forening	af	danseglade	mennesker	–	
vi	danser	for	sjov,	den	gode	motion	
og	et	socialt	fest-miljø	gennem	
danseaktiviteter.	Vores	formål	er	at	
fremme	dansens	kvaliteter	som	
danseglæde,	fysisk	udfoldelse	og	
socialt	samvær	gennem	afholdelse	af	
kurser,	danseaftener	og	fester,	hvor	
vi	danser,	hygger	os	og	har	det	sjovt.	
Vi	danser	og	holder	kurser	i	swing	og	
rock	and	roll	i	Svendborg	
(Midtbyhallen)og	på	Issøskolen,	
Skolevej	i	Stenstrup.		

Hvis	du	har	lyst	til	at	danse,	så	"Kom	
og	dans"	i	Midtbyhallen	om	
mandagen	kl.19.Se	evt.	deres	
hjemmeside:	
https://komogdansdanmark.dk/sve
ndborg/		
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Efter	3.	sæt	gik	vi	alle	hjem,	svedige,	med	ømme	fødder	og	en	musikoplevelse	
rigere	–	tak	til	Be	Bop	a	Lula	for	en	forrygende	koncert	–	I	leverede	varen!	
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 

8.00 - 20.00

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

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

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

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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1/2 side
annonce
5 felter 

kun på højkant
Pris: 8200,- 

pr. år

Priser pr. år:
1 felt         1710,-

2 felter     3365,-

3 felter (kun højkant)  5050,-

4 felter     6323,-

5 felter (kun højkant)   8200,-

6 felter      9895,-

1 side = 10 felter 15800,-

3 felter  
på højkant

Pris: 5050,- 
pr. år

2 felter 
på højkant

Pris: 3365,- 
pr. år
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Helside 
annonce

Pris: 15800,- 
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: 6323,- pr. år

2 felter 
på langs

Pris: 3365,- 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 2015.

1 felt
Pris: 1710,- 

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

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

Skårup Idrætsforening  
Skårup Borgerforening 

Skårup Pensionistforening  
Lokalhistorisk Forening  

 Kære Folk & Fæ læser!
Allerførst vil jeg lige starte med at beklage, at bladet ikke  
udkom d. 13. oktober som ellers planlagt, men først  
udkom d. 20. oktober. Årsagen til dette er, at vi uden  
varsel fik besked fra distributøren om, at bladet skal  
afleveres en dag tidligere end normalt, - og dette er jo  
ikke muligt, når vi for længst har fastsat deadline.
Jeg håber, vi får løst problemet til næste bladudgivelse,  
men ellers udkommer det først fredag d. 22. december.
Og så til noget mere muntert . . . . . .
Den årlige indsamling er slut for denne gang, og vi fik  
endnu engang et helt fantastisk flot resultat. - Det kan  
du læse om senere i bladet, men jeg vil dog lige starte  
med at sige tak til alle Jer, der støttede bladet med et  
beløb – enten kontant eller via MobilePay.
Det er en stor glæde for hele bladgruppen, at så mange 
ønsker at støtte det lille lokalblad Folk & Fæ. - Det giver  
os lyst og energi til at fortsætte med at lave bladet. 
Der er vist ikke mange små samfund, der har så flot et  
lokalblad, som vi har her i ”Vores distrikt”.
Samtidig med at vi kan glæde os over en sund økonomi,  
kan vi også bringe endnu flere gode – sjove – søde eller  
spændende historier fra lokalområdet.
Og så er jeg sikker på, du ved, hvad der nu kommer !!!!
Vi vil så gerne høre fra dig, hvis du har en god historie  
med tilknytning til ”vores distrikt”.  
Vi glæder os til at høre fra dig . . . . . . . . . . 

Mange af vore trofaste sponsorer er endnu ikke blevet  
portrætteret i bladet. Kontakt mig hvis du ønsker et  
firmaportræt i Folk & Fæ.
Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

Støt os på: MobilePay: 2548 7386
Fynske Bank : Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123
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Spændende samarbejde 
mellem Hovgaard Rideklub 
og Sydfyns Fri Fagskole 

Fra det kommende skoleår etablerer de to Skårup-
virksomheder et stærkt samarbejde, som giver 
mulighed for at åbne en linje for sportsryttere på 
Sydfyns Fri Fagskole.  
Det er linjelærer Anja Hjeronimus og Hovgaardens 
Dorthe Rohmann, som sammen har sikret en unik 
mulighed for unge, som vil kombinere et år væk 
hjemmefra med rigtig god undervisning og gode fa-
ciliteter. Fremover bliver elever delt i basis og sport, 
hvor basis er tænkt til nye ryttere og sport til dem der 
vil mere med dressur og spring. 

Skolens nye rideansvarlige, Anja Hjeronimus, er selv 
passioneret dressurrytter, og har uddannet flere he-
ste til Intermediare niveau. Udover dette så har Anja 
skrevet dressurdommer på CV’et, hun er A-dommer 
i dressur, og dømmer rundt om i landet til flere store 

Dorthe Rohmann og Anja Hjeronimus foran den berømte hånd på 
Sydfyns Fri Fagskole. 

Elev Julie Pedersen og Bragi på en januardag på 
skolens ridebane. Samarbejdet giver gode mulig-
heder for også at træne i Hovgaards flotte 
ridehal på regnvejrsdage. 

ridestævner. 

”Det er et samarbejde som kan bruges 
bredt, da også skolens gastronomilinje 
og pædagogiklinje involveres når Ho-
vgaard er vært for DM for ponyer i de 
næste 3 år”, fortæller Anja Hjeronimus, 
som allerede har kontakt til piger, som 
gerne vil starte på linjen. 

Læs mere om skolens linje på 
www.sydfynsfrifagkskole.dk 

Af: Lisbeth Refbjerg, viceforstander, Sydfyns Fri Fagskole
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Lørdag d. 24. Februar
Avisindsamling, Inca Spejderne Sydfyn

Torsdag 1. marts kl. 15.00-17.00
Ny skoleleder på Skårup Skole. Skårup Skole 

inviterer på kaffe for alle interesserede.
www.skarupskole.dk

Onsdag d. 7. Marts kl. 14.00 
Skårup Pensionistforening: 

Den digitalt pensionist
Søndag d. 4. marts kl. 10.30
Fernisering i SKI Lis Bystrup

Lørdag d. 17. marts
Skårup Gymnastik opvisning
Onsdag 21. marts kl. 16.00 

Generalforsamling i alle 3 foreninger 
tilknyttet Pensionisthuset

Fredag 23. marts
Stjernekoncert i Vejstrup Forsamlingshus 

med Anne Dorte Michelsen
Søndag 4. april kl. 12.00 

Skårup Pensionistforening: Påskefrokost
Onsdag 25. april kl. 14.00 

Skårup Pensionistforening: forårsmodeopvisning
Nye arrangementer 

i Åbyskov Forsamlingshus:
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk
Nyt arrangementer i Mad og musik:

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

Åbyskov Forsamlingshus:
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk
Nyt arrangementer i Mad og musik: 

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944


