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 Kære Folk & Fæ læser!
Jeg møder ofte folk på min vej rundt i ”Distriktet”, der  

fortæller, at de ikke har modtaget bladet. - Det er  

naturligvis ikke acceptabelt, når vi årligt betaler mere  

end 30.000 kr. for at få bladet omdelt.

Selvom du ikke vil modtage reklamer, skal du alligevel  

have Folk & Fæ, da det ikke er noget reklameblad.

Hvis du har et skilt, hvor der står ”ingen gratis-aviser og  

reklamer”, - så får du heller ikke Folk & Fæ.

Gem dette nummer og kontakt dem, hvis du ikke  

modtager bladet 5 gange årligt d. 3. torsdag i alle lige  

måneder.

Tlf. 7010 4000
August-numret af Folk & Fæ vil blive omdelt af vores  

trofaste indsamlergruppe i løbet af  måneden. 

Og så er vi så heldige at kunne præsentere endnu en 

gæsteskribent. Dyrlægen fra Vejstrupgaard Kerstin  

Halberg går på barsel sammen med sin kære lille pige,  

så nu får hun tid til skrive noget om vores kæledyr. . .  

Og så - - vi vil jo gerne videre rundt i ”Vores Distrikt”.

Er du med som frivillig i en forening, klub eller noget

andet så kontakt mig for en aftale om en artikel i bladet.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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Kære Folk & Fæ læser !!
Så er det igen tid at skrive, at augustnumret  

bliver omdelt af vores trofaste indsamlergruppe.

De sidste mange år har jeg bedt om, at du havde

lidt kontanter liggende til indsamlerne. 

(Ellers var det jo børnenes sparegrise, der måtte  

lade livet til fordel for Folk & Fæ – og mange  

tak for det kære børn !!!!)

Det er ikke længere nødvendigt, da du kan støtte  

bladet med en indbetaling via MobilePay.

Numret står altid på forsiden, men du får det  

lige engang mere:

MobilePay til Folk & Fæ: 2548 7386
Når det kommer frem på din skærm, 

står der navnet på den ansvarhavende redaktør: 

Henning Philbert

Støt dit lokalsamfund med et bidrag til Folk & Fæ.

Vi kommer rundt med raslebøsserne fra d. 11 til d. 31. august og notere gerne dit bidrag via  

MobilePay på et stykke papir, således at det kommer med i indsamlerbeløbet. 

Vi glæder os til at besøge jer alle. - De bedste hilsner fra Folk & Fæ.            Henning Philbert



Indsamlergruppen august 2018 i Skårup Sogn

Vibeke Hansen
Åbyvejen og Nørrelunden

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Henning Philbert
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Piilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse
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Christina Durck
Brudager 

Lone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup Vejstrup

Rosenfeldt 
Oure

Kære Folk & Fæ Læser!
Næste nummer af Folk & Fæ bliver omdelt af vores trofaste indsamlergruppe. Vi 

håber, I er glade for, at bladet nu udkommer i farver og vi håber derfor, 
I vil bidrage med lidt ekstra, da udgifterne er steget voldsomt.

Vore indsamlere kan kun modtage kontante bidrag. Heldigvis er der længe til  august, 
så I kan nå at gemme nogle kontanter til de kommer forbi med ”indsamlingsbøsserne”, 

men nu er der også mulighed for at støtte lokalbladet ved at benytte:

MobilePay: 2548 7386
I kan også støtte ved at lægge penge i voers lille pengekasse i SuperBrugsen eller ved 

at overføre et beløb til vores konto i Svendborg Sparekasse 
eller via netbank på: kontonummer: 819-56-11123

Hermed sendes mange sommerhilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert

Indsamlergruppen i Oure, Vejstrup og Brudager

Hjælp 

Folk & Fæ 

som indsamler 

i Vejstrup 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

Vandværk:  Østergade 31 A
Kontor:  Østergade 31
Kontor og telefontid: Torsdag 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
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• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

( 91 62 64 57

Privat diskret anonym 
alkohol rådgivning

1 felt
Pris:  1710,- 

pr. år
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Søren	Huss	tog	Skårup	med	storm.	
Skribent:	Torben	Hansen	 	 	 	 	 	 	 	 	 																
Foto:	Henning	Philbert	

	

Fredag	den	13/4	gav	Søren	Huss	en	
forrygende	solokoncert	i	Skårup.		 																																																		
Vi	i	Skårup	Musikforsyning	havde	lavet	
vores	absolut	største	økonomiske	satsning	
ved	at	sætte	Søren	Huss	på	programmet,	og	
I	fra	Skårup	kvitterede	ved	at	købe	en	billet	
og	mødte	op	med	godt	humør	og	store	
forventninger.								

Det	er	mig	endnu	en	gåde,	hvordan	
budskabet	om,	at	billetterne	var	blevet	sat	
til	salg,	uden	at	det	var	blevet	annonceret,	
spredte	sig	så	hurtigt	i	Skårup.	Billetterne	
blev	sat	til	salg	en	torsdag	aften	og	inden	
jeg	gik	i	seng	var	de	første	100	billetter	
solgt,	og	det	var	købere	fra	Skårup,	og	tak	
for	det!																						

Søren	Huss	spillede	hovedsageligt	på	det	til	
lejligheden	lejede	flygel,	men	spillede	dog	
også	på	sin	guitar	til	flere	af	numrene.	Han	
spillede	udvalgte	numre	fra	sine	3	
soleplader	(set	sætlisten),	hvor	han	med	
sin	fantastiske	musik	og	sine	sangtekster	
rørte	os	alle	dybt.																																																																																																							
I	mellem	numrene	øste	han	ud	af	
personlige	betragtninger	om	livet	og	
hverdagen,	hvor	han	tog	udgangspunkt	i	sit	
eget	liv.	I	hans	introducering	af	sine	sange	
blev	vi	som	tilskuere	ført	bag	om	hans	
tekster,	og	vi	fik	lov	til	at	både	at	grine	af	
hans	anekdoter,	men	fik	også	lov	spejle	os	i	
dem,	så	vi	fik	lidt	at	tænke	på	i	forhold	til	
vores	eget	liv.	
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Her	er	blot	nogle	eksempler	på	emner,	
der	blev	berørt:	

Vores	alder	-	hvor	det	at	være	blevet	
ældre	snart	ikke	er	eksisterende,	og	at	man	
i	dag	går	direkte	fra	at	være	ung	til,	at	blive	
gammel.	Selv	var	Søren	glad	for	at	være	
midt	i	sit	liv	–	(Heraf	titler	på	sin	sidste	
plade	=	Midtvejskrisen)	

Børneopdragelse	-		Hvem	har	ikke	været	i	
den	situation,	hvor	man	hører	sig	selv	sige	
noget	til	sit	barn,	noget	som	man	egentlig	
ikke	mener,	men	som	man	selv	har	hørt	
som	barn.		

Socialisme	og	Kapitalisme	–	Søren	Huss	
undrede	sig	over	-	hvorfor	de	borgerlige	
partier	mener,	at	man	bedst	motiverer	de,	
der	er	uden	for	arbejdsmarkedet	ved	at	
skære	i	deres	ydelser,	når	man	samtidig	

vælger	at	motivere	ledere	og	bestyrelser	
med	store	honorarer	og	store	
fratrædelsesordninger.	

Kvinder	og	Mænd	-	Søren	berørte	også	af	
flere	omgange	forskellen	mellem		mænd	og	
kvinder.	Han	var	f.eks.	rundt	om,	hvordan	
mænd	i	høj	grad	kan	tale	om	en	ting	ad	
gangen,	hvorimod	kvinder	let	får	mange	
ting	med	på	samme	tid	i	en	samtale.	

Hans	rolle	som	far	var	også	en	vigtigt	
emne	for	Søren	–	f.eks.	var	vi	en	del	af		
deres	ferietur	til	Østrig,	hvor	de	camperede	
under	stjernerne.	

Om	Toppen	af	Poppen	-	hvor	vi	hørte	om	
alt	det,	vi	ikke	ser	på	skærmen.	F.eks.	kan	
den	middag	med	musik,	som	vi	ser	over	½	
time	tage	op	til	5	timer	at	lave

	

Sætliste:	

• Troen	og	ingen	
• Et	forbehold	eller	to		
• Achilles		
• Et	helt	almindeligt	liv			
• Du	er		
• Som	mejslet	i	massiv	granit	
• Hvorfor?		
• Vekseleren		
• Et	hav	af	udstrakte	hænder		
• Den	der	isme/	
• Undertiden	
• Guldbryllup	
• Efterår	
• Mig	og	mine	tanker	
• Opvasken	 	

	

Vi	i	Skårup	Musikforsyning	er	glade	og	stolte	
af,	at	vi	tog	initiativ	til	at	afprøve	kulturcafeen	
som	en	koncertsal	med	plads	til	200	
mennesker.	Det	var	jo	her	en	nødvendighed	
for	at	kunne	huse	det	antal	publikummer,	
som	skulle	ind	for	at	det	kunne	løbe	rundt	
økonomisk.	

	Men	at	gøre	tingene	på	denne	nye	måde	er	jo	
kun	muligt,	når	man	har	en	god	
hårdtarbejdende	frivilliggruppe,	der	kan	få	
alle	de	praktiske	ting	til	at	lykkes,	og	i	denne	
forbindelse	vil	vi	gerne	takke	Merethe	og	Jørn,	
der	havde	påtaget	sig	at		

	

samle	en	handlekraftig	gruppe,	der	sørgede	
for	alt	det	praktiske	med	opstilling	og	
fremstilling	af	tapas	til	alle	m.m.											Derfor	
skal	der	lyde	et	stort	rungende	tak	til	denne	
gruppe,	som	gør	det	muligt	at	lave	et	
arrangement	af	denne	størrelse	i	Skårup	
Kulturcenter.	Vi	ser	frem	til	et	fremtidigt	
samarbejde	med	denne	gruppe.	

Også	en	stor	tak	til	Søren,	der	kva	hans	
relation	til	mig	blødte	op	på	prisen,	som	
normalt	ville	have	været	en	del	højere,	end	
det	vi	skulle	betale,	og	dette	er	oplæg	til	en	
kort	fortælling	om,	hvorfra	jeg	kender	Søren	Huss.																																																																														

Da	jeg	i	1990	startede	Rockmusicalen	i	
Nyborg,	meldte	Søren,	som	på	tidpunkt	var	14	
år,	sig	til	at	være	med	på	scenen.	Det	viste	sig	
hurtigt,	at	han	var	en	meget	dygtig	skuespiller,	
der	bare	kastede	sig	ud	i	alt,	og	så	kunne	han	
også	synge	sange.	Allerede	i	hans	anden	
rockmusical	havde	han	hovedrollen	som	1.	
Elsker	i	et	stykke	inspireret	af	West	Side	
Story	–	(Se	ham	på	www.	Rockmusicalen.dk),	
her	kan	du	også	se	ham	som	Jesus	i	Terminal	
94	m.m.		I	1993	blev	Saybia	uden	det	
daværende	navn	Mr.	Saybia	dannet,		

mens	vi	øvede	på	dette	års	rockmusical.		
Dette	betød	for	mig,	at	jeg	blev	fan	af	Saybia,	
og	har	fulgt	dem	i	gennem	alle	årene	og	også	
været	til	utallige	koncerter	igennem	tiden.	
Det	har	også	betydet,	at	jeg	i	gennem	tiden	
har	været	bagstage	mange	gange	senest	efter	
deres	koncert	i	det	kongelige	teater	for	et	par	
år	siden.																																																																								
Der	var	mange,	der	efter	koncerten	kom	og	
takkede	for	en	rigtig	god	koncert	og	oplevelse	
i	kulturhuset,	og	det	gjorde	mig	da	glad	på	
vegne	af	Skårup	Musikforsyning!	

	

	

Skårup	Musikforsyning	–	nu	med	større	
navne!	
Musikforsyning,	der	nu	har	eksisteret	i	4	
år,	og	konceptet	fortsætter	med	de	4	Mad	&	
Musik	arrangementer	om	året,	hvor	vi	
bestræber	os	på	at	præsentere	nogle	gode	
og	varierede	musikoplevelser.	
Se	vore	musikprogram	for	næste	år	andet	
sted	i	bladet!	
Det,	at	så	mange	kom	til	Søren	Huss	
arrangementet,	har	betydet,	at	vi	i	
fremtiden	minimum	1	gang	om	året	vil	
havde	et	større	navn	på	programmet.	
Vi	har	efterhånden	fået	en	fast	gruppe	af									
skårupborgere,	der	møder	op	til	et	eller	
flere	af	vores	arrangementer	om	året,	og	
det	er	vi	glade	for,	men	vi	kan	godt	være	

flere,	så	vi	vil	gerne	opfordre	alle	Folk	og	
Fæ´s	læsere	til	at	prøve	at	deltage	for	at	se,	
om	det	kunne	have	interesse.	
Hvis	nogen	måtte	have	specielle	ønsker	
om	fremtidig	musik	til	vores	
arrangementer,	kan	man	skrive	en	SMS	
til	mig	på	60609613	
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Huss.																																																																														
Da	jeg	i	1990	startede	Rockmusicalen	i	
Nyborg,	meldte	Søren,	som	på	tidpunkt	var	14	
år,	sig	til	at	være	med	på	scenen.	Det	viste	sig	
hurtigt,	at	han	var	en	meget	dygtig	skuespiller,	
der	bare	kastede	sig	ud	i	alt,	og	så	kunne	han	
også	synge	sange.	Allerede	i	hans	anden	
rockmusical	havde	han	hovedrollen	som	1.	
Elsker	i	et	stykke	inspireret	af	West	Side	
Story	–	(Se	ham	på	www.	Rockmusicalen.dk),	
her	kan	du	også	se	ham	som	Jesus	i	Terminal	
94	m.m.		I	1993	blev	Saybia	uden	det	
daværende	navn	Mr.	Saybia	dannet,		

mens	vi	øvede	på	dette	års	rockmusical.		
Dette	betød	for	mig,	at	jeg	blev	fan	af	Saybia,	
og	har	fulgt	dem	i	gennem	alle	årene	og	også	
været	til	utallige	koncerter	igennem	tiden.	
Det	har	også	betydet,	at	jeg	i	gennem	tiden	
har	været	bagstage	mange	gange	senest	efter	
deres	koncert	i	det	kongelige	teater	for	et	par	
år	siden.																																																																								
Der	var	mange,	der	efter	koncerten	kom	og	
takkede	for	en	rigtig	god	koncert	og	oplevelse	
i	kulturhuset,	og	det	gjorde	mig	da	glad	på	
vegne	af	Skårup	Musikforsyning!	

	

	

Skårup	Musikforsyning	–	nu	med	større	
navne!	
Musikforsyning,	der	nu	har	eksisteret	i	4	
år,	og	konceptet	fortsætter	med	de	4	Mad	&	
Musik	arrangementer	om	året,	hvor	vi	
bestræber	os	på	at	præsentere	nogle	gode	
og	varierede	musikoplevelser.	
Se	vore	musikprogram	for	næste	år	andet	
sted	i	bladet!	
Det,	at	så	mange	kom	til	Søren	Huss	
arrangementet,	har	betydet,	at	vi	i	
fremtiden	minimum	1	gang	om	året	vil	
havde	et	større	navn	på	programmet.	
Vi	har	efterhånden	fået	en	fast	gruppe	af									
skårupborgere,	der	møder	op	til	et	eller	
flere	af	vores	arrangementer	om	året,	og	
det	er	vi	glade	for,	men	vi	kan	godt	være	

flere,	så	vi	vil	gerne	opfordre	alle	Folk	og	
Fæ´s	læsere	til	at	prøve	at	deltage	for	at	se,	
om	det	kunne	have	interesse.	
Hvis	nogen	måtte	have	specielle	ønsker	
om	fremtidig	musik	til	vores	
arrangementer,	kan	man	skrive	en	SMS	
til	mig	på	60609613	

	

Huss.																																																																														
Da	jeg	i	1990	startede	Rockmusicalen	i	
Nyborg,	meldte	Søren,	som	på	tidpunkt	var	14	
år,	sig	til	at	være	med	på	scenen.	Det	viste	sig	
hurtigt,	at	han	var	en	meget	dygtig	skuespiller,	
der	bare	kastede	sig	ud	i	alt,	og	så	kunne	han	
også	synge	sange.	Allerede	i	hans	anden	
rockmusical	havde	han	hovedrollen	som	1.	
Elsker	i	et	stykke	inspireret	af	West	Side	
Story	–	(Se	ham	på	www.	Rockmusicalen.dk),	
her	kan	du	også	se	ham	som	Jesus	i	Terminal	
94	m.m.		I	1993	blev	Saybia	uden	det	
daværende	navn	Mr.	Saybia	dannet,		

mens	vi	øvede	på	dette	års	rockmusical.		
Dette	betød	for	mig,	at	jeg	blev	fan	af	Saybia,	
og	har	fulgt	dem	i	gennem	alle	årene	og	også	
været	til	utallige	koncerter	igennem	tiden.	
Det	har	også	betydet,	at	jeg	i	gennem	tiden	
har	været	bagstage	mange	gange	senest	efter	
deres	koncert	i	det	kongelige	teater	for	et	par	
år	siden.																																																																								
Der	var	mange,	der	efter	koncerten	kom	og	
takkede	for	en	rigtig	god	koncert	og	oplevelse	
i	kulturhuset,	og	det	gjorde	mig	da	glad	på	
vegne	af	Skårup	Musikforsyning!	

	

	

Skårup	Musikforsyning	–	nu	med	større	
navne!	
Musikforsyning,	der	nu	har	eksisteret	i	4	
år,	og	konceptet	fortsætter	med	de	4	Mad	&	
Musik	arrangementer	om	året,	hvor	vi	
bestræber	os	på	at	præsentere	nogle	gode	
og	varierede	musikoplevelser.	
Se	vore	musikprogram	for	næste	år	andet	
sted	i	bladet!	
Det,	at	så	mange	kom	til	Søren	Huss	
arrangementet,	har	betydet,	at	vi	i	
fremtiden	minimum	1	gang	om	året	vil	
havde	et	større	navn	på	programmet.	
Vi	har	efterhånden	fået	en	fast	gruppe	af									
skårupborgere,	der	møder	op	til	et	eller	
flere	af	vores	arrangementer	om	året,	og	
det	er	vi	glade	for,	men	vi	kan	godt	være	

flere,	så	vi	vil	gerne	opfordre	alle	Folk	og	
Fæ´s	læsere	til	at	prøve	at	deltage	for	at	se,	
om	det	kunne	have	interesse.	
Hvis	nogen	måtte	have	specielle	ønsker	
om	fremtidig	musik	til	vores	
arrangementer,	kan	man	skrive	en	SMS	
til	mig	på	60609613	

	

Huss.																																																																														
Da	jeg	i	1990	startede	Rockmusicalen	i	
Nyborg,	meldte	Søren,	som	på	tidpunkt	var	14	
år,	sig	til	at	være	med	på	scenen.	Det	viste	sig	
hurtigt,	at	han	var	en	meget	dygtig	skuespiller,	
der	bare	kastede	sig	ud	i	alt,	og	så	kunne	han	
også	synge	sange.	Allerede	i	hans	anden	
rockmusical	havde	han	hovedrollen	som	1.	
Elsker	i	et	stykke	inspireret	af	West	Side	
Story	–	(Se	ham	på	www.	Rockmusicalen.dk),	
her	kan	du	også	se	ham	som	Jesus	i	Terminal	
94	m.m.		I	1993	blev	Saybia	uden	det	
daværende	navn	Mr.	Saybia	dannet,		

mens	vi	øvede	på	dette	års	rockmusical.		
Dette	betød	for	mig,	at	jeg	blev	fan	af	Saybia,	
og	har	fulgt	dem	i	gennem	alle	årene	og	også	
været	til	utallige	koncerter	igennem	tiden.	
Det	har	også	betydet,	at	jeg	i	gennem	tiden	
har	været	bagstage	mange	gange	senest	efter	
deres	koncert	i	det	kongelige	teater	for	et	par	
år	siden.																																																																								
Der	var	mange,	der	efter	koncerten	kom	og	
takkede	for	en	rigtig	god	koncert	og	oplevelse	
i	kulturhuset,	og	det	gjorde	mig	da	glad	på	
vegne	af	Skårup	Musikforsyning!	

	

	

Skårup	Musikforsyning	–	nu	med	større	
navne!	
Musikforsyning,	der	nu	har	eksisteret	i	4	
år,	og	konceptet	fortsætter	med	de	4	Mad	&	
Musik	arrangementer	om	året,	hvor	vi	
bestræber	os	på	at	præsentere	nogle	gode	
og	varierede	musikoplevelser.	
Se	vore	musikprogram	for	næste	år	andet	
sted	i	bladet!	
Det,	at	så	mange	kom	til	Søren	Huss	
arrangementet,	har	betydet,	at	vi	i	
fremtiden	minimum	1	gang	om	året	vil	
havde	et	større	navn	på	programmet.	
Vi	har	efterhånden	fået	en	fast	gruppe	af									
skårupborgere,	der	møder	op	til	et	eller	
flere	af	vores	arrangementer	om	året,	og	
det	er	vi	glade	for,	men	vi	kan	godt	være	

flere,	så	vi	vil	gerne	opfordre	alle	Folk	og	
Fæ´s	læsere	til	at	prøve	at	deltage	for	at	se,	
om	det	kunne	have	interesse.	
Hvis	nogen	måtte	have	specielle	ønsker	
om	fremtidig	musik	til	vores	
arrangementer,	kan	man	skrive	en	SMS	
til	mig	på	60609613	
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Følg os på Facebook 
Hvis du en gang ”synes om” vores Facebook side: Skårup Musikforsyning får du 
automatisk div. informationer om vores arrangementer på Facebook.	
	

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 
	
	

Her	er	billeder	fra	koncerterne	i	sæsonen	2018	-2019:	
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Skårup	Musikforsyning	præsenterer:	
Mad	&	Musik	i	Kulturcafeen	i	2018	–	2019	

	

Den 14.09 spiller Norland Stemme 
NORLANS STEMME fortolker Allan Olsens 
musik, og ikke mindst det stærke tekstunivers.                       
Når bandet giver koncert bliver publikum taget med 
i en musikalsk roadmovie ud til de danske 
randområder    
Sangene bliver behandlet respektfuldt og med høj 
musikalitet og der lægges vægt på at skabe en rar, 
sjov og nærværende stemning.  
Musikstilen er en blanding af folk og rock med 
enkelte strøg af country. 

	

Den  09.11 2018 spiller Mikael Klondyke  
Den Nordjyske trubadur Mikael Klondyke er en af 
de mest begavede sangskrivere i Danmark. Med sine 
6 anmelderroste plader viser Michael Klondyke, at 
han kan producere sangtekster af meget høj kvalitet. 
Med hans sproglige underfundighed og kæmpe 
ordsamling må han have været enhver dansklærers 
drøm!  
Musikken er en blanding af folk og countryrock.        
Michael K. med band kommer til Skårup med et 
bredt udsnit af hans sange. Se ham på Youtube!	

	

D.	18.01	Nytårsbal	med	Toulouse	Blues	Band,	
og der må danses!	
Toulouse Blues Band, der er en legende i 
Svendborg, har bevaret traditionerne i deres 
fortolkninger af blues og bluesrocknumre af bl.a. 
Eric Clapton, Buddy Guy, Fleetwood Mac, Jimi 
Hendrix, B. B. King, Creedence Clearwater m.fl.                                                                   
Keld Andersen er frontfiguren i bandet, og han 
kendes ved sin fantastiske bluesvokal og ikke 
mindst, sin frit legende stil på guitaren. Derudover 
består bandet af Søren Bøje på guitar, Ole Dorf på 
bas og Peter H. Nyholm på trommer. 	

	

D.	23	marts	2019	-	solokoncert	med	Thomas	
Buttenschøn.																																																																	
Det er en nærværende Thomas Buttenschøn på slap 
line, der forkæler publikum med både helt nye -, 
men også med kendte sange fra hans bagkatalog, og 
dette bliver krydret med charmerende og 
provokerende jokes. 
Han har siden 2006, hvor det hele for alvor startede, 
byttet øl ud med lorte bleer, udgivet 7 albums, 
spillet over 1000 koncerter og alligevel overrasker 
han igen og igen, ved at blive bedre med årene. 
Thomas Buttenschøn fortsætter sin række af 
soloshows og tager i 2019 på sin 5. forårstourné med 
en blanding af fortællinger fra hverdagen, stand-up 
og gode sange. Der vil både blive grint og grædt, og 
Thomas formår om nogen at skabe rum for, at det 
hele er okay!  

Billetterne	vil	blive	solgt	på	www.billet.dk	
	
REMINDER!	---------	Klip,	klip,	klip,	klip,	klip,		Klip,	-----	og	sæt	på	køleskabet/	opslagstavlen!	
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

DYREHANDEL
APS
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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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Øster Åby Friskole 140 år 
Øster Åby Friskole fylder halvrundt, og det er værd at mindes, hvad der var baggrunden for skolens 
oprettelse i 1878. Danmark havde fået en demokratisk grundlov i 1849, men det var stadig 
overklassen, godsejere og embedsmænd, der dominerede staten. Bondestanden var dog på vej 
fremad, økonomisk set var det gode tider især på grund af andelsbevægelsen, og mange blev 
åndeligt vakte af den grundtvigske højskolebevægelse. Skolen blev en brik i den undertiden bitre 
kamp mellem overklassen, repræsenteret af partiet Højre, og underklassen, repræsenteret af 
Venstre. Inspireret af skolemanden Christen Kold gjorde flere og flere oprør imod den almindelige 
almueskole, der var præget af åndløs udenadslære, af tæsk og terperi. Kold talte for at oprette 
friskoler med et nært samarbejde mellem hjem og skole og ville møde børnene på deres niveau. 
Kundskaber var naturligvis vigtige, men vigtigere var det, som Kold kaldte ”beåndelse”, 
engagement, begejstring, indlevelse. Kolds ideer er i dag en væsentlig del af almindelig 
pædagogisk lærdom. 
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I 1878 var der en kreds af forældre 
på Åby mark, der ønskede at oprette 
en friskole for deres børn. De 
ansatte en ung lærer, Hans Lund, og 
gårdmand Hans Andersen på gården 
Ellelund (der i dag er en forfalden 
ødegård) stillede dagligstuen til 
rådighed som skolestue for de 5 
børn, der startede, og han gav 
læreren kost og logi. Børnetallet 
steg, og i 1890 blev hovedbygningen 
til den nuværende skole ved 
landevejen bygget. 
Øster Åby Friskole lever i bedste 
velgående, og der er sket store 
forandringer, siden mine børn gik på 
skolen for 40 år siden. Per 

Wendelboe trådte til som skolens leder i 2002, og i hans tid er skolen blevet udbygget på flere 
fronter. I 2003 indviede man en ny hal som samlingspunkt for skolens aktiviteter ikke mindst 
forårskoncert, skolekomedie og juletræsfest. Hallen bruges også af folk uden for skolen først og 
fremmest Skårup gymnastikforening. I 2011-13 blev 
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hovedbygningen ombygget til store lysfyldte lokaler.  
Skolen har i dag 210 elever, de 40 hentes og bringes af skolebus. Det nære samarbejde mellem 
hjem og skole er stadig en central del af skolens liv, og der er stor opbakning til skolens 
generalforsamling. Man lægger vægt på børnenes frie udfoldelsesmuligheder, der er f. eks hver 
dag 2 gange ½ times frikvarter helliget leg. Musik og sang spiller en stor rolle på skolen, over 
halvdelen af eleverne deltager i en eller anden form for frivillig musik. 
 
 

 
 
 
En lov i 2007 gav mulighed for at oprette en børnehave i forbindelse med skolen, og i 2008 blev en 
ny bygning rejst, og”Tryllefløjten” blev indviet med Charlotte Bondo som leder. Som på friskolen 
begyndte det med en lille flok, 8 børn, men nu ved 10 års fødselsdagen har børnehaven de 40 
børn, som den er normeret til. 
 
Tekst: Olaf Søndberg   Foto: Henning Philbert 
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Byvandring i 
Oure. 
Torsdag den 24. maj 
arrangerede Gudme 
Lokalhistoriske Forening 
i samarbejde med Oure 
Friskole byvandring i 
Oure fra kl. 18.30-22. 
Preben Juhl Rasmussen 
fra Gudme var guide på 
turen. Han er søn af 
købmandsparret Inger og 
Hans Åge Rasmussen, 
der drev 
købmandsforretningen 
Landevejen 140 fra 1952-
1982. Ruten rundt i byen 
havde Preben lavet i samarbejde med Torben Lønberg, Oure og Lokalhistorisk Forening. Starten 
var på parkeringspladsen ved kirken lige over for kroen, hvor 65 interesserede var mødt frem. Her 
blev fortalt om kirken, det nedrevne kommunekontor kaldet ”Lille Christiansborg” fra 1914, 
forskole fra 1903 (nedrevet i 1970´erne), skole fra 1893 som blev udbygget i perioden 1967-1970, 
friskole fra 1885, forsamlingshus der virkede fra 1904-1972, mejeri som eksisterede fra 1903-1967, 
slagterforretningen Landevejen 159 og baptistkirken fra 1857 hvor mange af Oures unge 13-18-

årige i gennem en lang årrække mødtes søndag formiddag i 
en slags juniorklub. Kirken er i øvrigt den ældste 
eksisterende baptistkirke i Danmark. 
Herefter gik de mange deltagere over landevejen og fortsatte 
ad Albjergvej til gadekæret. 
Her fortaltes om snedker Kristian Brinkmann i nr. 8, der 
først producerede møbler for Kolds Møbelfabrik i 
Kerteminde, som desværre snød ham. Herefter kom han, 
med  Agnete Dinesens hjælp, til at lave forskellige trævarer 
så som store fisk og elefanter, smørebrætter, pølsebrætter, 
ostebrætter, forskærerbrætter og cigaretbægre. Brætterne var 
udformet, så man kunne se, hvad de skulle bruges til (som 
stor pølse eller mus med store øre). Senere lavede de også 
serveringsbakker og glasbakker, som Agnete så bemalede 
med fugle og blomster. Alt gik som varmt brød, også til 
eksport til bl.a. Tyskland. 
Her ved gadekæret blev også fortalt om æggehandler Henrik 
Nielsen i nr. 6, om købmændene i nr. 10, om søstrene Cecilie 
og Marie Rasmussen i nr. 11, der drev kolonial- og 
trikotageforretning, om radioforhandler Nørregaard i nr. 20 
og fabrikant Laurits Hovmand, der producerede hønsefoder,  

Preben i gang med fortællingen 
kyllingefoder og skosværte. 
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             Ved gadekæret. 
 
 
Inden flokken gik ned ad 
Rønnevej blev der fortalt 
lidt om sportspladsen, 
stationen ved Svendborg-
Nyborg banen, som 
eksisterede fra 1997-
1964, Oure og Omegns Andelsfoderstofforretning fra 1915. Det gamle frysehus på Rønnevej 4, der 
eksisterede fra 1948-1965, fik et par ord med på vejen. 
Det 3. stop blev holdt tæt ved kroen, som har været Kongelig Privilegeret siden 1761. Her skråt 
over for ved Landevejen 158 var der købmandsforretning frem til sidst i 1970´erne. Bl.a. havde man 
her den første Esso-benzintank mellem Svendborg og Nyborg. Oure Smedje blev omtalt og 
ligeledes dameskrædder Martha Dinesen og hyrevognschauffør Rasmus Dinesen, Landevejen 153. 

Lige ved siden af kom i 
1936 ”Tatol”. I 1959 
kom der på nabogrunden 
et autoværksted og en 
Shell benzintank. 
Turen fortsatte ad 
Landevejen til over for 
nr. 148, hvor det 4. stop 
blev holdt. Her var fra 
1958-1999 
trikotageforretningen 
”Hos Helene”. Meget 
velassorteret butik med 
mange forskellige kasser 
på hylderne. Helene var 
meget kongetro, så ved 

kongehusets mærkedage var et vindue flot udsmykket med billeder af de kongelige og 
Dannebrogsflag. På Landevejen 143 boede i mange år den blinde kurvemager Carl Emil Jacobsen 
og hans kone Karen Sofie. Carl mistede synet i 1898, da han som marinesoldat skulle være med til 
at salutere med 81 skud ved bisættelsen af Dronning Louise. Noget gik galt og han mistede synet, 
men fik sig en uddannelse som kurvemager i Fredericia. Karen Sofie kørte rundt på Sydfyn med en 
lille hestevogn og solgte kurvene.  
Flemming Post fortalte her lidt om sin far, Bent Erland Rasmussen, som fra 1959-2015 var frisør og 
barber på Landevejen 137. Ligeledes fortalte han lidt om Hans og Martha Rasmussen, som fra 
naboejendommen drev vognmandsforretning i mange år. Det mest imponerende var, hvordan de fik 
lastbilerne bakket ind i den lille garage. Til den anden side var naboen Rita og Gunnar Blik. Gunnar 
var cykelsmed og VVS-montør.  
På Landevejen 131 holdt ”Frede Pølsemand” til. Forretningen var oprindelig startet i en bygning 
ved kroen. Frede var kendt for sine populære bøfsandwich med brun sovs. Endvidere havde han et 
stort sortiment i pølser. Senere blev ejendommen solgt til landstræner Nicolai Jacobsens forældre, 
Inge og Steen. 
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               Videre ad  
               Landevejen. 
Så nåede guiden, 
Preben Juhl Rasmussen 
til Landevejen 140, 
som havde været 
købmandsgård før år 
1900. Prebens forældre, 
Inger og Hans Aage, 
havde forretningen fra 
1952-1982 under 
navnet Centra-marked. 
Her blev Preben født i 
1953. Butikken lukkede 
i 2015, som den sidste 
købmandsbutik i Oure.  
Det blev nævnt, at der på Landevejen 136 tidligere havde været et autoværksted og en BP-tank, 
samt at nr. 130 var hjemsted for Oure Mølle, som stoppede omkring 1970. 
Turens næste stop var ved nr. 127, hvor Oure-Vejstrup Andelskasse tidlige holdt til. Kassen blev 
stiftet i 1918 og havde i begyndelsen lokale på Oure Kro, men flyttede så ind i en gårdlænge ved nr. 
127. I 1966 blev en nybygning taget i brug. Den blev ombygget i 1998. I dag er Andelskassen 
lukket og flyttet til Svendborg. 
Turens sidste stop er Landevejen 119, hvor Oure Autoværksted ligger. Ejendommen blev bygget i 
1960 efter fraflytning fra Landevejen 136. Her har også været kiosk og lokalredaktion for Fyns 
Amts Avis med en Tolstrup som redaktør. 
De sidste ejendomme der fortaltes om, var Landevejen 122 og 214, som i en lang periode var bageri 
og senere kom en café til.  Senest ejet af Elly og Egon Knudsen. I dag er der en populær Røde Kors 
Genbrugsbutik. 
 

 
Tilbage ad Østervangen til Friskolen 
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Herefter samledes alle deltagerne på Oure Friskole, hvor de ældste elever havde lavet kaffe og bagt 
kage. Indtægterne ved salget heraf går ubeskåret til skolens forestående lejrskole til Sild. 
Efter kaffen fortalte skoleleder Benni Hauge Pedersen lidt af Friskolens historie. Skolen blev 
oprettet i 1884 efter en splittelse i Vejstrup Friskole i 1883. Der startedes i beskedne lokaler i 
brugsen på Tanghavevej 8. I 1891 byggedes en ny skole på den modsatte side af vejen, nr. 5. I 1919 
byggedes en ny skole, hvorefter den gamle blev brugt til lærerbolig. I 1964 blev yderligere bygget 
en møde- og gymnastiksal tegnet af arkitekt Johs Folke Olsen, Svendborg. I april 2012 købtes den 
nedlagte folkeskoles bygninger (Sct. Michaels Skole), hvor skolen så flyttede over, da man 
manglede plads på Tanghavevej. Herefter blev de gamle friskolebygninger solgt. 
Elevtallet har svinget en hel del gennem årene, men i nyere tid har det for det meste ligget mellem 
40 og 80. I dag er elevtallet på 92. 
Efter skolelederens fortælling viste arkivleder Arne Norsk Nielsen 100 billeder fra by og egn. En 
del af billederne var af personer og familier fra Oure gennem tiderne. Arne fortalte lidt om 
billederne godt suppleret af deltagerne. Kl. 22 kunne deltagerne tage hjem fuldt ud orienteret om det 
tidligere liv i Oure med mange butikker, virksomheder og erhverv. 
 

 
Alle forsamlet i Friskolen 
 

Tekst: Hans Hulgaard 
Billeder: Henning Philbert 
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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!
Inge Nielsen, 
Telefon: 3022 2986

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

1 felt
Pris:  1710,- 

pr. år
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Lasse	Becker	–	en	kulturiværksætter	med	lokale	rødder.	

Skribent: Torben Hansen 
Foto: Henning Philbert	
Det	var	fantastisk	sommervejr	over	Svendborg	havn,	da	vi	bankede	på	døren	ind	til	
Kammerrateriet,	hvor	vi	havde	en	aftale	med	Kulturiværksætteren	Lasse	Bekker.	Lasse	
kom	og	åbnede	døren	til	Kammerateriet	for	Henning	og	jeg,	og	snart	var	vi	i	gang	med	
den	snak,	der	førte	til	denne	artikel.	 													

	Lasse	på	Kammerateriet.	

Lasse	er	opvokset	i	Skårupøre	og	har	gået	i	skole	på	Østerby	Friskole.																																									
På	spørgsmålet,	om	han	kom	fra	en	rigtig	friskolefamilie,	var	svaret:																																							
Bent	Rasmussen	(den	tidligere	leder)	spurgte	en	gang	min	far,	om	det	var	pga.	Grundtvig	
eller	Kold,	at	vi	søskende	gik	på	Friskolen?																																																																																										
Min	fars	svar	var,	at	friskolen	var	blevet	valgt	pga.,	at	vi	blev	hentet	ved	vores	hus	i	
Skårupøre	af	skolebussen.																																																																																																																													
Allerede	her	mærkede	vi,	at	Lasse	var	en	uformel	–	og	en	lun	fyr.	

Efter	Øster	Åby	Friskole	gik	vejen	over	Svendborg	Gymnasium,	og	derefter	fulgte	han	i	
sin	fars	og	storesøsters	fodspor,	og	startede	på	Journalist	Højskolen	i	Århus.	Herefter	var	
det	hans	mening	at	rejse	til	København	og	arbejde	som	journalist.	Men	i	stedet	blev	det	
til	10	år	i	Odense	som	journalist,	og	i	2008	købte	han	et	hus	på	Skarø,	hvor	han	og	hans	
kæreste	bor	i	sommerhalvåret.	og	om	vinteren	bor	de	i	deres	lejlighed	i	Svendborg.		
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Dette	huskøb	blev	starten	af		hans	nye	titel	som	festivals	arrangør	og	efterfølgende	er	der	
kommet	flere	initiativer	til	CV	´et:	Kammerateriet,	Venbar	og	sidst	Knæwr.	Derudover	
står	han	bag	streetfood	festivallen,	som	bliver	afholdt	i	den	gamle	værftshal	2	–	3	gange	
om	året.	

Skarø	festivalen:	Der	havde	i	mange	år	været	en	mindre	musikfestival	på	Skarø,	som	
var	et	lokalt	initiativ,	og	i	2011	overtog	Lasse	sammen	med	sin	kollage	Rune	den	festival,	
som	havde	ligget	lidt	stille	i	et	par	år,	og	det	blev	starten	på	Lasses	kultur	iværksætteri.	
Den	nye	Skarø	festival	blev	placeret	på	og	omkring	Lasses	grund	med	en	scene	i	
frugthaven.	Festivallen	solgte	allerede	det	første	år	lidt	under	1000	billetter,	og	siden	har	
målet	været	at	sælge	1500	billetter,	og	det	blev	indfriet	i	år,	hvor	de	kunne	melde	udsolgt	
allerede	i	februar.	På	spørgsmålet	om	deres	mål	for	antal	solgte	billetter	i	fremtiden	nu	
ville	blive	sat	op,	kom	svaret	prompte,	at	de	1500	mennesker	var	det	antal,	som	øen	
kunne	bære,	og	sådan	ville	det	fortsætte.	

	

Stemningsbilleder	fra	bunden	af	Lasses	gamle	æblehave	mod	Scenen.	

Lasse	ligger	vægt	på,	at	de	ting	som	han	/	de	laver	hele	tiden	skal	udvikle	sig.		Hans	motto	
er,	at	det	er	vigtigt	at	forny	sig	og	genopfinde	sig	selv,	og	derfor	har	de	i	år	lavet	nogle	
vigtige	ændringer,	der	sikkert	er	med	til,	at	de	i	år	kunne	melde	udsolgt	allerede	i	februar.	
De	har	i	år	

• skåret	ned	på	antallet	af	dagene,	hvor	de	tidligere	har	haft	musikprogram	allerede	
fra	tirsdag,	så	starter	musikken	nu	først	om	torsdagen.	

• øget	musikbudgettet	med	50	%.	
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• lagt	større	vægt	på	kvalitetsmad,	hvor	de	f.eks.	i	år	har	lavet	en	aftale	med	
Resume,	der	kommer	og	laver	deres	vinmenu	om	torsdagen,	samt	øget	antallet	af	
madtrucks	på	pladsen.		

• lavet	et	VIP	område,	hvor	man	kan	leje	sig	ind	i	en	opslået	TIPI	med	senge,	stole	
og	borde	og		luksus	morgenmad.	

• sørget	for	at	der	bliver	opstillet	Vildmarksbade,	som	man	kan	leje	sig	ind	på.	 								
Så	alt	i	alt	er	konceptet	blevet	optimeret	fra	sidste	års	festival.	

	

Kammerateriet	har	en	helt	unik	placering	lige	først	på	Frederiks	Øen	i	nogle	af	de	gamle	
værfts	lokaler,	og	hvor	strandbaren	har	en	meget	fin	udsigt	til	Svendborg	på	den	anden	
side	af	havnen.																																																																																																																																																		
De	åbnede	Kammerateriet	i	2014,	hvor	man	især	i	weekenderne	kan	høre	musik	hele	
året	rundt.	Der	er	mest	Livemusik	i	vinterhalvåret	og	i	sommerhalvåret	har	
Kammerateriet	mere	karakter	af	en	cocktail	-	/	strandbar	med	DJ,	der	ind	i	mellem	spiller	
80`og	90`	musik.		 	 	 	 	 	 																																																										
Deres	målgruppe	er	30	plus,	men	der	kommer	også	en	del	faste	kunder	i	Hennings	og	
min	aldersgruppe.		 	 	 	 	 	 	 	 																												
Lokalet	er	lejet	af	Svendborg	Kommune,	som	ejer	alle	bygningerne,	der	vender	over	mod	
Svendborg	by.	Lasse	synes,	at	de	har	en	godt	samarbejde	med	Svendborg	Kommune,	men	
det	har	jo	visse	begrænsninger,	når	man	pt.	kun	kan	få	et	lejemål	på	2	år	af	gangen.	Så	
han	håber	meget	på,	at	der	i	den	nære	fremtid	vil	være	muligt,	at	få	nogle	mere	faste	og	
længere	varige	lejemål,	så	de	i	højere	grad	kan	investere	i	lokalerne.	De	har	dog	for	et	år	
siden	fået	etableret	deres	egne	toiletter	på	Kammerateriet,	hvor	man	i	starten	skulle	op	
på	første	sal	for	at	benytte	de	gamle	og	om	vinteren	meget	kolde	toiletter,	der	hørte	til	
Værftets	gamle	kantine.	

Venbar,	der	startede	i	dec.	2014,ligger	i	starten	af	Frederiksgade	er	helt	klart	en	bar	for	
de	unge,	der	her	kan	starte	deres	fest	/	bytur	her	med	øl	og	shots	til	billige	priser.	De	har	
da	også	her	udviklet	konceptet,	så	det	nu	også	har	karakter	af	en	sportsbar,	hvor	de	unge	
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kan	komme	og	se	sport	sammen.	F.eks.	kar	der	lige	blevet	vist	VM	i	ishockey	på	de	7	
skærme,	der	er	fordelt	i	baren.	

	

Udsigten	mod	Svendborg	fra	strandbaren	uden	for	Kammerateriet.	

Knæwr,	som	ligger	lige	før	lilletorv,	når	man	kommer	fra	Sct.	Nicolai	Kirke,	er	det	nye	
skud	på	stammen,	som	startede	her	i	starten	af	året.	Det	er	en	kaffebar	hvor	man	kan	
vælge	mellem	15	forskellige		økologiske	slags	kaffe	eller	mellem	8	forskellige	økologiske	
slags	te.	Dette	sted	er	absolut	det	nye	sted	for	kaffe	og	te	nørder,	og	ifølge	Lasse,	har	
Svendborggenserne	taget	godt	i	mod	den	nye	kaffebar.	

Streetfood	marked:	I	efterårsferien	og	vinterferien	arrangerer	de	Streetfood	markeder	i	
den	gamle	Værftshal,	og	her	i	vinterferien	fandt	omk.	10.000	mennesker	vej.	De	
foodtrucks,	som	de	benytter,	er	de	samme	som	kommer	til	Skarø	festivalen.	

Havnefest:		D.	29	–	30/6	er	der	havnefest	på	kajen	ud	for	Kammerateriet	,	hvor	Peter	og	
de	andre	Kopier	og	Hvide	Løgne	spiller,	og	herefter	fortsætter	Havnefesten	hver	
weekend	frem	til	d.	21/7,	og	alle	koncerter	har	gratis	entré.																																																										
Se	programmet	på	Kammerateriets	facebookside!	

Så	man	kan	vist	godt	sige,	at	der	er	gang	i	Lasse	og	Runes	firma,	som	ud	over	de	2	
tæller	5	fuldtidsansatte	samt	30	deltidsansatte.	

På	spørgsmålet	om	hvordan	man	kan	drive	en	virksomhed	ved	siden	af	musikstedet	
Harders	og	Borgerforeningen,	der	bruger	frivillig	arbejdskraft,	og	hvor	Borgerforeningen	
får	i	omegn	af	2	millioner	i	kommunal	støtte	og	omk.	1	million	i	erhvervssponsorer	var	
svaret	–	”	Vi	skal	være	på	mærkerne,	finde	på	nye	tiltag,	tænke	bredt	og	lave	sjove	og	
festlige	arrangementer	for	bredden,”	og	vel	at	bemærke	inden	for	egen	økonomi.	

Citat	Lasse	Bekker:	”Der	er	altid	plads	til	de	bedste	–	så	vi	arbejder	på	at	være	de	
bedste”!	
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Hvad	så	med	fremtiden	–	hvad	bliver	de	næste	nye	tiltag	fra	Lasse	Bekker	og	
kompagni?	

D.	8/9	kommer	Magtens	Korridor	og	spiller	samme	sted	og	her	regner	de	med	1000	
solgte	billetter.		

Ellers	vil	de	fortsætte	med	at	genopfinde	sig	i	deres	aktiviteter	ud	fra	devisen:																			
Ingen	ting	er	godt	nok		-	Stilstand	er	tilbagegang!	

Jeg	var	lidt	forpustet,	da	jeg	gik	herfra.	Jeg	kunne	ikke	lade	være	med	at	tænke	på,	at	
Lasse	osede	af	kreativitet	og	handlekraft,	en	rigtig	kulturiværksætter,	som	kun	kan	være	
et	kæmpe	gode	for	Svendborg	by	og	for	os,	der	bor	her.		 																																																												
Som	han	afslutningsvis	sagde	–	Her	i	Firmaet	har	vi	det	det	sjovt	med	udvikle	og	
nytænke	og	så	sætte	det	i	gang.			

	 	

	

Stemningsbilleder	fra	Skarøfestivalen	



Ny forstander på 
Sydfyns Fri Fagskole  
Det er med stor glæde, at bestyrelse og medarbejdere på Sydfyns Fri Fagskole den 1. august 
2018, siger velkommen til Henrik Karup, som tiltræder som skolens nye forstander. 
Birthe Hay Sørensen har efter efter 13 år på skolen, hvoraf de sidste 10 år har været som 
forstander, valgt at søge nye udfordringer. 

”For Sydfyns Fri Fagskole, som tilhører den ny-
ere skoleform Frie Fagskoler, var det vigtigt, at 
finde en ny forstander som først og fremmest 
deler menneskesyn og pædagogiks syn i tråd 
med den linje der arbejdes med i hverdagen”, 
fortæller Lisbeth Refbjerg, som fortsætter som 
viceforstander på skolen. ” Med Henrik får vi en 
dygtig leder, en dygtig pædagog og en skarp 
igangsætter.” 

Henrik Karup er 48 år og er oprindelig uddan-
net lærer. Senest har han arbejdet som pæda-
gogisk souschef i Fåborg Midtfyn Ungdoms-
skole. Han har tidligere også været ansat
i efterskoleverden, på CSV og Byhaveskolen.
I privaten er han bosat i Svendborg og har med 
sin kæreste 4 sammenbragte børn. Henrik er 
også kendt i sejlermiljøet som aktiv kap-og 
tursejler og har sin båd i Ballen sejlklub. 

Der har været tradition for, at forstanderen 
bebor den lejlighed der hører til skolen, men i 
dette tilfælde har man måtte lave andre 
aftaler, da Henrik pga sine børns skolegang 
ikke vil flytte dem fra Svendborg lige nu. 
Løsningen bliver, at en skolens lærere flytter 
ind med sin familie for at nyde godt af, at bo på 
en gammel kostskole. 

Sydfyns Fri Fagskole fungerer på mange må-
der som en efterskole; lærerne har aftenvagter 
og nattevagter for eleverne bor på skolen i et 
helt skoleår. Men som fri fagskole er indhol-
det lidt anderledes skruet sammen, idet der 
vælges mellem 4 erhvervsrettede linjer, som 
udgør 1/3 af skemaet: 

- Ridelinjen (i samarbejde med Hovgård 
Rideklub) 
- CARE (i samarbejde med Sosu Fyn)
- Turisme, oplevelser og gastronomi (i sam-
arbejde med Svendborg Erhvervsskole)
- Game Design ( i samarbejde med Grenå 
Game College )  

Henrik Karup ser frem til at arbejde videre 
med de linjer, som skolen har stor succes 
med. Netop det brobyggende arbejde, hvor 
de unge guides fra grundskolen videre til 
deres ungdomsuddannelse, med større viden 
og indsigt i deres fremtidige uddannelses-
valg. 

Ny forstander, Henrik Karup, foran skolens varetegn 
(foto: Sydfyns Fri Fagskole) 

Unavngivet 5   1 04/06/2018   14.28



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



28

Havebesøg på Tiselholt søndag d. 6. maj 2018. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

Søndag den 6. maj havde Vejstrup forsamlingshus i samarbejde med Kirsten Gro Pedersen, Tiselholt, 
inviteret til en rundtur i herregårdens have, og efterfølgende kunne alle nyde den medbragte kaffe i de 
smukke omgivelser. Det var den helt rigtige dag til et sådant arrangement, for solen skinnede fra en skyfri 
himmel, og temperaturen lå på + 18-20 gr. 

     

Kirsten Gro Pedersen byder velkommen til alle de fremmødte.  

Kirsten Gro Pedersen 
overtog Tiselholt i 1982. 
I de sidste 18 år har der 
været mange 
renoveringer på 
herregården, hvilket man 
som besøgende tydeligt 
kan se, hvis man har 
besøgt stedet udefra 
igennem denne årrække. 
Kirsten Gro Pedersen 
fortæller, at renoveringen 

af voldgravens stensætning har været i gang de 
sidste 5 år. Stenene bliver sat i beton, så der ikke 
længere kan gro planter imellem dem og være en 
medvirkende årsag til, at stenene løsner sig. Det 
har været et stort arbejde, der skulle have været 
afsluttet sidste efterår, men 3 skybrud på en 
måned gjorde, at arbejdet måtte stoppes for 
vinteren.  Det er et mas at holde voldgraven tør, 

mens arbejdet pågår, men nu nærmer arbejdet sig 
sin afslutning, og det bliver rigtig flot.  

 

Rundt om voldgravsanlægget er der fyldt med 
blomstrende pinseliljer. Kirsten fortæller, at ved 
den østlige del af voldgraven var det faktisk kun 
pinseliljeløgene, der holdt fast på jorden. Tæt ved 
voldgraven er der udgravet en lille rund sø, og 
også her er der sat pinseliljer. Der er i alt 20.000 



pinseliljeløg i haven, så det har taget sin tid at 
sætte dem.   

 

De ca. 25 deltagere i havearrangementet får ved 
rundturen fortalt, at den kæmpestore 
rhododendron midt på græsplænen altid blomstrer, 
når Kirsten fejrer sin fødselsdag.  

 

Imod vestsiden af parken er der skov. Fra skoven 
imod nord er der blevet drænet. Lige nu ligger 
jorden brak, men der vil om kort tid blive sået 
græs i området. Kirsten beder gæsterne lægge 
mærke til de vilde gule tulipaner, der gror i 
græsset. I mange år var familien ikke klar over, 
hvilken blomst det drejede sig om, og løgene 
formerede sig knap nok, indtil familien undlod at 
slå græsset. Så begyndte løgene at formere sig. Nu 
bliver græsset først slået sent på foråret, og i første 
omgang stilles plæneskåret meget højt. 

Tulipanerne står også ved portnerboligen. 

 

Vild tulipan eller skovtulipan (På latin: Tulipa 
Sylvestris) er en 20-40 cm høj urt i lilje-familien, 
der i Danmark findes i parker og nær 
bebyggelse. Den blomstrer i maj-juni med ca. 5 
centimeter lange, gule blomster. 

Vi begiver os alle ned i skoven imod vest. Her står 
en rødbøg på omkring 200 år og en meget gammel 
og stor kristtjørn. Vi bliver bedt om at bemærke 
de mange gule anemoner. Denne plante gror især i 
kalkholdig jord.  

 

Vi får at vide, at når et stort træ vælter, skaber det 
en lysbrønd, så de omkringliggende træer 
begynder at vokse. I denne del af skoven er der et 
område med en lille ø. Her lå i 1500-tallet gården 
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Tislot. Under Grevens Fejde, der fandt sted under 
reformationen, blev gården antagelig brændt ned i 
1534, da Jacob Brockenhuus var ejer af gården. 
Kort efter 1536 blev der bygget et nyt Tislot ca. 
270 m øst for, hvor de tidligere bygninger havde 
ligget. I dag er kun lidt af den oprindelige 
voldgrav tilbage.  

Voldgravsanlægget på Tiselholt har altid haft en 
god vandgennemstrømning, og Kirsten Gro 
Pedersen viser, at udenfor skovområdet ligger der 
en kilde. Herfra kommer vandet. Nu er der lagt rør 
i jorden, og herfra ledes vandet ud i 
voldgravsanlægget.  

 

I tidligere tider var det fra denne sø, at beboerne 
på gården fik deres drikkevand, indtil gårdens folk 
blev klar over, at kreaturerne dels drak af, men 
også besørgede i vandet. Så blev der gravet en 
brønd på gården. Selskabet bevæger sig tilbage til 
skovområdet for at kikke nærmere på en 300 år 
gammel bøg, der langsomt er ved at død. En stor 
sidegren væltede i en storm med et 
kæmpemæssigt brag. Grenen faldt ned i et hul. 
Det viste sig, at på dette sted lå der i gamle dage 
en firkantet borggård.   

      

 

Lindealléen set fra vest imod Tiselholt. 

På afstand, derfra hvor selskabet nu befinder sig, 
kan man se alléen, der fører ned til herregården. 
Den har en længde på omkring 1 km. Indtil år 
2000 var alléen beplantet med elmetræer, men 
træerne blev angrebet af elmesyge og gik ud.  
Alléen blev genplantet med 15 år gamle 
lindetræer. Der er i alt plantet 180 træer, og alle 
træer har været beskåret 4 gange, men nu skal der 
ikke gøres mere ved træerne.  

Kirsten Gro Pedersen fortæller os, at de mange 
efeu, der gror op ad bøgetræerne, og hvoraf mange 
har håndledstykke stammer, ikke ødelægger 
værtstræet, da efeuen har sit eget rodsystem og 
blot bruger værtstræet som støtte. 

            

 En af deltagerne spørger: Hvor mange tdr. land 
jord er der til gården? Svar: Der er 300 tdr. land 
mark og 50 tdr. land skov. 

Rundturen fortsætter, og på vej ned imod 
stranden, kommer vi forbi en lang kastanjeallé.  
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Den var egentlig ved at 
være udlevet og blev som 
alle kastanjer angrebet af 
Kastanjeminerfluen, der 
æder af bladene. Men for 
ikke at have arbejde med at 
etablere 2 alléer på én 
gang, blev den for 3 år 
siden kraftigt beskåret og   

Kirsten Gro Pedersen håber, at træerne vil 
fortsætte deres vækst, og at de ikke skal skiftes ud 
i hendes levetid. Hun mener, at kastanjealléen var 
den gamle kørevej til Svendborg, den går i hvert 
fald forbi Kuskehuset, der tidligere hørte til 
Tiselholt, men som nu er solgt fra. For en del år 
siden væltede et stort træ i den del af skoven, der 
ligger tæt på stranden.  

 

Roden tippede med op, og under roden var der 
fyldt med mursten, hvorpå der stod: Tiselholt. Det 
tyder på, at der har ligget et teglværk her. En af 
selskabets deltager kunne fortælle, at han også i 
lokalområdet på en bygning var stødt på sten, 
hvorpå der stod ”Tiselholt”. Vi passerer forbi 
stedet, hvor det samlede afløb fra voldgraven er. 
Nær ved stranden er der sat to granitsøjler. 

     

Man formoder, at det har været nedgangen til 
afskibningsbroen, da søjlerne står i en akse ud til 
nogle sten i vandet.  

Så er vi kommet frem til Kirstens 
sommersoveværelse. De, der er stedkendt, vil 
vide, at det drejer sig om ”Tehuset”.  

Træernes 
placering 
udenfor 
bygningen 
er vigtig for 
Kirsten, for 
de beskytter 
hende imod 
solopgangs-
lyset. 
Kirsten 
fortæller 
selskabet, at 
hun gerne 
sover til kl. 
08.30, så det 
er af stor  
betydning 

for hende, at træerne skygger for morgenlyset.  

Selskabet begiver sig tilbage imod 
hovedbygningen, og undervejs får vi at vide, at 
herregården i dag drives af Kirsten Gro Pedersen 
og hendes forpagter Claus Kofod. Han passer 
marken og skoven, og Kirsten tager sig af 
udlejningen af de 6 boliger, der hører til gården og 
af vedligeholdet af den store bygningsmasse 
sammen med sin maler, Allan Holm Rasmussen, 
der maler 4 timer om dagen året rundt og har gjort 
det i 12 år. 

Når voldgravsanlægget om ikke så lang tid er 
tilendebragt, mangler der kun to store projekter: 
Tårnet og et nyt tag på hovedbygningen. Så er alt 
blevet renoveret siden overtagelsen fandt sted i 
1982. 

Den informative og interessante haverundvisning 
er til ende, og derefter er det blevet tid til at nyde 
den medbragte kaffe. Folk og Fæ’s udsendte siger 
tak for en dejlig eftermiddag i smukke omgivelser.    
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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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En kær lille pige udvider åbningstiderne hos 

Dyrlægen på Vejstrupaard. 
 
Tekst: Simon Kirk Nissen, Helene Meins og Kerstin Halberg 
Tekst og Foto: Henning Philbert 
 
Selvom	dyrlæge	Kerstin	Halberg	lige	har	fået	en	lille	
pige	og	egentlig	officielt	er	på	barsel,	har	den	lille	
hyggelige	klinik	i	Vejstrup	nu	længere	åbent.	Kerstin	har	
nemlig	ansat	to	dyrlæger	til	at	passe	klinikken,	mens	
hun	er	væk.		

Det	betyder,	at	der	nu	er	åbent	alle	hverdage	8-15	–	
også	onsdag,	hvor	der	ellers	var	lukket.	Og	fordi	det	kan	
være	svært	at	nå	at	komme	til	dyrlægen	i	arbejdstiden,	
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En kær pige udvider åbningstiderne hos
Dyrlægen på Vejstrupgaard

 

 

Kerstin	besvarer	her	i	bladet	så	skriv	til	kerstin@vgvet.dk	med	”Folk&fæ”	i	

emnelinjen. 
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er	det	også	muligt	at	få	en	tid	mandag,	onsdag	eller	torsdag	aften	19-21	eller	
endda	i	weekenden.	

”Vi	vil	rigtigt	gerne	være	så	fleksible	som	overhovedet	og	har	derfor	udvidet	
åbningstiderne”,	forklarer	Kerstin,	som	trods	barsel	også	er	at	finde	i	klinikken	
25%	af	tiden	og	fortsætter	”Vi	gør	i	forvejen	meget	ud	at	dyrene,	får	en	rigtig	god	
oplevelse	hos	dyrlægen.	Vi	sætter	rigtig	god	tid	af	til	hver	konsultation	–		tit	
dropper	vi	endda	klinikken	og	går	i	haven	og	undersøger	dyret”,	fortæller	Kerstin	
og	smiler.	

Nu	bliver	der	så	også	flere	tider	til	rådighed	og	Kerstin	håber	derfor,	at	alle	
dyreejerne	tager	godt	imod	de	nye	åbningstider	og	de	to	nye	ansigter	i	klinikken:	

Helene	og	Simon.		

Helene	har	tidligere	været	i	klinikken,	før	
hun	tog	til	England	for	at	arbejde	på	et	
dyrehospital	med	fuld	knald	på.		

Helene	blev	færdiguddannet	dyrlæge	
2017	og	bor	også	på	Sydfyn.	

Hun	har	været	i	praktik	både	på	
Vesjtrupgaard,	Tinglev	Dyrehospital	og	
Dyrlægegården	Mariendal.	

I	sin	fritid	dyrker	Helene	gerne	mountain	
bike	og	holder	af	at	rejse,	og	så	hun	har	
en	allergisk	schæfer	som	heder	Tyson,	
som	har	gjort,	at	hun	har	fået	en	stor	
interesse	og	en	masse	viden	omkring	
hudlidelser.	Nu	er	hun	tilbage	og	glæder	
sig	igen	til	at	arbejde	et	sted,	hvor	der	er	
mere	tid	til	hver	patient.		
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Nu bliver der så også flere tider til rådighed og 
Kerstin håber derfor, at alle dyreejerne tager 
godt imod de nye åbningstider og de to nye 
ansigter i klinikken: Helene og Simon.
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Simon	er	den	anden	dyrlæge.	Udover	at	
være	Kerstins	læsemakker	fra	
dyrlægestudiet,	har	han	arbejdet	på	
Nyborg	og	Svendborg	Dyrehospitaler	og	
som	konsulent	for	et	stort	
laboratoriefirma,	der	blandt	andet	leverer	
svarene	på	dyrenes	blodprøver.		

Simon	er	især	glad	for	de	lidt	nørdede	
udfordringer,	hvor	der	skal	bruges	lidt	
detektivarbejde	på	at	efterforske,	hvad	
der	er	galt	med	dyret.	Men	fremfor	alt	kan	
han	godt	lide,	at	der	er	god	tid	til	at	tage	
sig	af	dyrene	og	til	at	tale	med	ejerne.	

Han	har	fire	katte	og	tre	høns	opkaldt	
efter	svigermor	og	svigermostre.		

Helene	vil	typisk	være	i	klinikken	mandag,	tirsdag,	onsdag	og	fredag,	mens	Simon	
er	i	klinikken	torsdage.	Klinikken	holder	desuden	åbent	hele	sommerferien.	

Kerstin	kommer	i	løbet	af	året	til	at	lave	inspirerende	artikler	for	Folk&Fæ	for	
eksempel	om,	hvad	man	som	ejer	gør,	når	hunden	har	spist	gift	eller	interessante	
patienthistorier	fra	klinikken.		Hvis	du	har	spørgsmål	du	godt	kunne	tænke	dig,	at	
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Kerstin besvarer her i bladet så skriv til kerstin@vgvet.dk med ”Folk&fæ” i emnelinjen.
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Tekst : Vibe. Billeder: Vibe m. fl. 

Da vi mangler udstillere i juli og august, har Jo Hemstra indvilliget i at forlænge sin udstillingsperiode indtil 
august. Det er vi meget glade for i kunstgruppen, da tomme, hvide vægge er så trist at møde, når man træ-
der ind i Kulturcenteret. Så gæster i SKI har endnu længere tid til at glæde sig over Jo’s smukke billeder. 

Jo Hemstra bor og arbejder i Oure, hvor hun har sit 
værksted. Jo har arbejdet med billeder i flere år og har 
taget uddannelse hos flere forskellige kunstnere.  
Det har lagt et godt fundament, hvor Jo har bevæget sig 
fra det overvejende abstrakte til det mere figurative 
maleri.  
I dag har Jo fundet sit helt eget billedlige udtryk, som er 
en symfoni af farver i mere eller mindre genkendelige 
former, hvilket vi kan se på udstillingen i SKI. 

Jo’s malerier kan virke ret forskellige, idet hun veksler i 
sine farveholdninger og stemninger i billederne, men de 
udtrykker alle en sikker farvesans og en professionel 
beherskelse af komposition og form, så beskueren får 
en klar fornemmelse af stemningen og følelsen i de en-
kelte billeder. 
Nogle malerier er i sarte farver og leder én henimod en 
sprudlende blomsterverden, andre er i mere dystre og 

kontrastfyldte farvetoner og formidler uhygge og 
provokation. 

For de fleste billeder gælder, at motivverdenen er 
hentet fra naturen med dens mange organiske 
former. 

I en glasmontre ved indgangen kan man se et lille 
udsnit af Jo’s keramiske arbejder. Her er sjove, 
unikke skåle udformet som jeans og smukke, de-
korative keramik-kugler 
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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 

 

Så det kan godt betale sig at give sig god tid, når man træ-
der ind i forhallen og op ad trappen i SKI de næste måne-
der. 

Som tidligere nævnt arbejder Jo også med anden kunst-
håndværk såsom filt og keramik og alle er velkomne til at 
kigge forbi hendes værksted.  
Man skal blot kontakte hende forinden enten på mail: 
johemstra@hotmail.com eller på mobil 23377057.  



     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     JUNI - AUGUST 2018 

   

Sommerfrokost
Søndag den 24. juni kl. 10.00

Hvis I er hurtige, kan I stadig nå at melde jer til årets sommerfrokost i præstegårdshaven, 
hvor vi serverer madkunst med kølig vin til. 
Under og efter måltidet får vi fornøjelsen af at høre den lokale trio, Rieber, Reese og Refbjerg.
Alt sammen lige efter gudstjenesten i kirken kl. 10.00.
Alle er velkomne og tilmelding kan ske til Jytte Philipsen på mail: jyttephilipsen@hotmail.com 
eller på tlf.: 2831 6300. Prisen er 125 kr., som indsamles på dagen.
Bliver det imod alle bønner regnvejr, vil det foregå i Kirkeladen. 

Skarup
Kirke    Sogn

o
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1. Konfirmandhold kl. 10.00
Bagerst fra venstre: Zander Ammitzbøll Brandt Nielsen, Magnus Snitker, 
Mikkel Emil Claville, Marius Sandholdt Houborg, Valdemar Simmelkiær Hansen.
I midten fra venstre: Kasper Trøjborg Andersen, Oscar Søsborg Nielsen, 
Nicklas Rose Pedersen, Mads Juel Jensen. 

Forrest fra venstre: Penelope Carla Christoffersen, Nathalie Lund Brandt, 
Alberte Kalmer Jørgensen, Ella Marie Ussing, Isabel Lisbjerg Johansen, 
Michella Møller Stark, Laura Bragt Svensson, Dagmar Elisabeth Sjøholm.
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2. Konfirmandhold kl. 12.00
Bagerst fra venstre: Sofie Dahl Povlsen, Marit Nørregaard, Cille Marlene Andersen Lebeck, 
Niclas Bech Hansen, Rasmus Skygebjerg Møller, Emma-Rigmor Meldgaard Jørgensen, 
Lærke Jul Øhlenschlæger, Emilie Fuglsang Mejlsing 

Forrest fra venstre: Magnus Bild Bindzus, Phillip Juncher Bodenhoff, Lasse Emil Ottosen, 
Lasse Rikard Bøge Andreas Thomsen, Hector Pelle Christoffersen, Laura Lynghøj Drejer.

Minikonfirmandernes sommerskole
Ændring af tidspunkt!!
Vi plejer at afholde Minikonfirmandernes Sommerskole i Skårup kirke 
lige inden skolestart i august, men da det viser sig, at skolestart i år er 
lige oven i sommerskolen, er vi nødt til at rykke det til den første uge 
i sommerferien i stedet for. Altså mandag den 2. juli- onsdag den 4. juli fra 
kl. 08.00-14.00. Onsdag afrunder vi med en gudstjeneste fra 14.00-15.00.
Så hvis I som forældre ikke har sommerferie lige så tidligt som jeres børn, er der her en mulighed 
for tre dages læring og hygge. 
Der har været en glad tilslutning de seneste år, og vi håber på trods af det ændrede tidspunkt at kunne 
byde elever fra 3. og 4. klassetrin velkommen til opdagelse i kirken, bibelfortællinger, sang, snakke, teater, 
gudstjeneste, formulering af bønner, leg og en masse fælles måltider. Man kan melde sig til allerede nu til 
Ida Fonsbøl på mail: idef@km.dk eller på tlf.: 6223 1112. Meget gerne inden den 25. juni 2018. 
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Gudstjenester og arrangementer fra juni til august 2018
Juni
Søndag  d. 17. juni 3.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 24. juni 4.s.e. trin.   Sommerfrokost 10.00 Ida Fonsbøl 

Juli
Søndag  d.   1. juli 5.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d.   8. juli 6.s.e. trin. 19.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 15. juli 7.s.e. trin. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 22 juli 8.s.e. trin. 11.30 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

Søndag  d. 29 juli 9.s.e. trin. 11.30 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

August
Søndag  d.   5. aug. 10.s.e. trin. 09.00 Rebecca 

Aagaard-Poulsen

Søndag  d. 12. aug. 11.s.e. trin.   Kirkekaffe 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d. 19. aug. 12.s.e. trin.   09.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag  d. 26. aug. 13.s.e. trin.   10.00 Ida Fonsbøl

September
Søndag  d.  2. sep. 14.s.e. trin. 19.00 Ida Fonsbøl

Søndag  d.  9. sep. 15.s.e. trin. 09.00 Christian R. 
Hartmeyer-Dinesen

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

Sognepræst
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
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Hvorfor flages der ikke? 
Skårup Bylaug mangler hjælp! 

Der er nok mange, der har opdaget, at der ikke har været flaget fra 
flagstangen på Bystævnet mellem Skårup Kirke og Østergade i 
dette forår. Årsagen er at der simpelthen mangler én eller to bosat 
i Skårup, som vil påtage sig opgaven med dette vigtige og festlige 
hverv.   
Der er ca. 12-14 flagdage årligt og flaghejserne vil få en mindre 
godtgørelse for opgaven med at opbevare flaget samt flagningen. 
Henvendelse kan ske til Jan Viuf Hansen på (mobil) 2114 2911 

Ligeledes søges også et par stykker, som et par gange årligt vil være med til at vedligeholde 
pladsen, herunder hækkeklipning o. lign.      Henvendelse til Kristian Kølln på (mobil) 4071 1344, 

Skårup Bylaug, der er for alle mænd 
bosiddende i Skårup Sogn, er blandt de 
ældst eksisterende foreninger i landet og 
nærmer sig de 165 år på papiret, men har 
været i drift siden udskiftningen i 1700 
tallet, hvor byens gårde samledes på 
bystævnet.  

For øjeblikket er en arbejdsgruppe på 6 
mand i gang med at få foreningen til at 
fortsætte, da den tidligere bestyrelse 
valgte at trække sig.   
 

På vegne af Bylaugs-gruppen; Jan Viuf Hansen 



42

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

dl
bg

.d
k

Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag og onsdag 14-18 
(med betjening). 
Åbent med selv betjening 
alle dage 7.00-22.00

  skaarup.bibliotek@svendborg.dk

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

1 felt
Pris:  1710,- 

pr. år
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En ny start for Vejstrup Forsamlingshus. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert. 

 

Vejstrup forsamlingshus. 

 

Udenfor Vejstrup forsamlingshus er fire medlemmer af den nye bestyrelse fotograferet. Fra venstre mod højre: 
Formand Henrik Kramer, Elisabeth Antonsen, næstformand Lars Møller Andersen og Henrik Hansen.  

Der er sket meget i Vejstrup Forsamlingshus siden 
den 6. september 2017, hvor der var indkaldt til en 
ekstraordinær generalforsamling. På det tidspunkt 

var forsamlingshusets økonomi ikke, som 
bestyrelsen kunne ønske sig, og man måtte 
konstatere, at der kom for få fremmødte til husets 
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arrangementer. Den daværende bestyrelse bad på 
den ekstraordinære generalforsamling de 
fremmødte om at komme med gode forslag til, 
hvad de hver især mente, at der skulle til, for at 
underskuddet blev vendt til et overskud, og hvis 
dette ikke forekom muligt, da at høre om 
deltagerne mente, at det var tiden at lukke 
forsamlingshuset. Der kom mange beboere til 
dette vigtige møde, og der var en positiv stemning 
blandt de tilstedeværende. Det blev besluttet at 
nedsætte en arbejdsgruppe med folk, der ikke var 
med i bestyrelsen, og der blev afholdt i alt 3-4 
møder. Man fandt det vigtigt, at arbejdet blev lagt 
ud på flere hænder. 

Den 31. oktober 2017 præsenterede 
arbejdsgruppen sine forslag. Der mødte cirka 50 
personer frem til mødet. Folk kunne tilmelde sig 
de aktiviteter, de kunne tænke sig at ville stå for. 
35 meldte sig frivilligt til at arbejde for 
forsamlingshuset. Der var enighed om, at der 
skulle skaffes sponsorer og nye medlemmer, og 
begge dele forløb fint. Nu er der 130-140 familier, 
der er medlemmer af huset. Der var ikke blevet 
opkrævet kontingent de sidste tre år, men da der 
blev stemt dørklokker i efteråret 2017, viste det 
sig, at folk var yderst positive overfor at bakke op 
om forsamlingshusets fortsatte eksistens.  

Det første arrangement fandt sted den 26. 
november 2017. Det var et julearrangement, idet 
det fandt sted den 1. søndag i advent. Der deltog 
110 personer, og det blev en rigtig god dag med 
julebanko, aktiviteter for børnene og efterfølgende 
spisning. Den 25. januar 2018 blev der afholdt 
generalforsamling, og her blev alle efterårets ideer 
igen præsenteret for de fremmødte, og ved 
generalforsamlingen blev der valgt en helt ny 
bestyrelse. I Vejstrup har forsamlingshuset og 
borgerforeningen tidligere været to selvstændige 
foreninger, men på Borgerforeningens 
generalforsamling 2018 blev det besluttet at 
nedlægge Borgerforeningen og lægge den 
sammen med Forsamlingshuset. De aktiviteter, 
som Borgerforeningen har varetaget, varetages nu 
af et stående udvalg under Forsamlingshuset.  

I ”Folk & Fæ” kunne man i februar 2018 læse, at 
der ville blive afholdt en koncert med Anne Dorte 
Michelsen fredag den 23. marts, og alle billetter 
blev revet væk. MEN Anne Dorte Michelsen 
måtte på grund af sygdom melde fra om 
formiddagen samme dag som koncerten. Gode råd 

var dyre, men som alle i lokalbefolkningen kunne 
læse i april nummeret af ”Folk & Fæ”, så 
lykkedes det at få Marie Frank og Thomas 
Richardt til at underholde husets gæster, og 
koncerten blev en succes. Anne Dorte Michelsen 
har givet tilsagn om at holde sin aflyste koncert i 
Vejstrup Forsamlingshus fredag den 16. 
november.  

Den nye bestyrelse består nu af: Formand: Henrik 
Kramer. Næstformand: Lars Møller Andersen. 
Menige bestyrelsesmedlemmer er: Elisabeth 
Antonsen, Henrik Hansen, Ene Wolfsberg og 
Michael Tørnqvist. Kasserer er: Finn Jespersen.  

 

Fra venstre mod højre: Næstformand Lars Møller 
Andersen, formand Henrik Kramer, Elisabeth 
Antonsen og Henrik Hansen. 

Hvilke planer er det indtil nu for huset? Ja, 
Forsamlingshuset har planer om af afholde to 
koncerter årligt, Sct. Hans fest, høstfest, julefest 
og brætspilsaftener. Men de fremtidige planer er 
først og fremmest at samle byens beboere omkring 
forsamlingshuset og de aktiviteter, der er på dette 
sted. Huset skal være midtpunktet for det lokale 
liv med gode fælles aktiviteter. Det skal være her, 
man samles og hygger sig og lærer hinanden bedre 
at kende, ja visionen er også, at det gode budskab 
om huset skal formidles ud, så det bliver BYENS 
HUS og forhåbentlig kan være med til at flere 
vælger at bo i Vejstrup.  

Planen er at formulere en vision for huset og få 
huset renoveret i tråd med visionen. Takket være 
sponsorernes bidrag og indtægterne fra 
medlemskontingentet er det allerede lykkedes at få 
balance i økonomien, ligesom Svendborg 
Kommune har støttet og bidraget til den første 
spæde istandsættelse. Gulvene er blevet afhøvlet, 
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og inden længe skiftes vinduerne mod gaden. 
Vinduesarbejdet laves af en af sponsorerne.  

 

Vejstrup forsamlingshus set fra Nyborgvej. 

Udlejningen af huset går også fint. Og det er 
glædeligt, at mange frivillige har sagt ja til at 
deltage i arbejdet for huset på flere felter. Nu skal 
byen involveres i en fornyelsesproces. 
Professionelle folk skal sættes på opgaven med at 
lave et forslag til husets renovering, som kan 
bruges som grundlag for at søge fondsmidler. 
Bestyrelsen er klar over, at man nok skal tage det i 
små tempi, for at den vendte økonomi bibeholdes, 
men når flertallet i byen har troen på, at man kan 
løfte i flok, og det har vist sig, at befolkningen i 
området ønsker at bevare forsamlingshuset, er 
meget af vejen allerede nået. 

Der er etableret underudvalg for at aktivere 
beboerne i byen og for, at bestyrelsen ikke skal stå 
med det hele selv. Elisabeth Antonsen sidder i 
kommunikationsgruppen. Den arbejder med at 
formidle kontakt mellem bestyrelsen og 
medlemmerne. Kommunikationsgruppens 
vigtigste tema lige nu er kommunikationen 
mellem bestyrelsen og arbejdsgrupperne og 
arbejdsgrupperne imellem. 

På Facebook er der en informationsside med 
navnet ”Det sker i Vejstrup, Fyn” og en dialogside 
for borgerne under navnet: ”Vejstrup 
Forsamlingshus, Fyn”, hvor man kan gå ind og 
lægge billeder op, komme med gode ideer og 
kommentarer. Man arbejder på at lave en 
hjemmeside som en del af Landsbyklyngen 
Gudmekongens lands hjemmeside. 
Landsbyklyngen er et samarbejde mellem DGI, 
Realdania, Lokal- og Anlægsfonden og 
Svendborg Kommune. I 2018 er der gratis 

konsulenthjælp til hjemmesiden, så det er vigtigt 
at benytte sig af dette tilbud.  

Udover kommunikationsgruppen er der nedsat 
grupper, der tager sig af rengøring og 
vedligeholdelse, koncerter, julearrangementer og 
som nævnt en gruppe, der varetager den nu 
nedlagte borgerforenings aktiviteter. Det være sig 
flagallé, virksomhedsbesøg og arrangementer i 
lighed med havebesøget som fandt sted søndag 
den 6. maj på Tiselholt.  Som rettesnor er der lavet 
et årshjul med de kommende aktiviteter.  

Der er desuden en støtteforening, der bakker op 
om arrangementerne. 

Hvorfor har de fire bestyrelsesmedlemmer, vi taler 
med denne aften, så valgt at gå ind i dette 
frivillige arbejde?  

Ja, Elisabeth Antonsen, der har boet i Vejstrup i 
12 år, siger: ”Når man ønsker noget skal bestå, må 
man også yde en indsats.” 

 

        

 Elisabeth Antonsen. Tovholder for                                      
kommunikationsgruppen i Vejstrup 
forsamlingshus' bestyrelse. 

 

Henrik Hansen er født, opvokset og fortsat 
bosiddende i Vejstrup og har hele sit liv deltaget i 
aktiviteter i forsamlingshuset. For ham ville det 
være et savn, hvis huset blev nedlagt.  
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 Henrik Hansen. 

Lars Møller Andersen har boet i 20 år i byen og 
har tidligere været formand i forsamlingshuset og 
også i Borgerforeningen, og han vil fortsat gerne 
gøre en forskel i lokalområdet. 

 

     

Lars Møller Andersen, næstformand i 
forsamlingshusets bestyrelse. 

Henrik Kramer har boet i to år i Vejstrup. Han 
siger: ” Det er vigtigt, der er liv i en mindre by 
som Vejstrup”.  Hans kone Ene Wolfsberg og han 
selv vil gerne være med til at sætte gang i noget 
nyt i byen, og gennem det frivillige lokale arbejde 
har de allerede nu lært mange søde mennesker at 
kende. 

       

Henrik Kramer, formand for forsamlingshusets 
bestyrelse.  

 

 

Bestyrelsen viser sponsorlisten frem og glæder 
sig over en fine opbakning, der er for husets 
fortsatte eksistens. 

Bestyrelsens vision er som tidligere nævnt, at 
Vejstrup Forsamlingshus bliver et sted for alle 
byens borgere. At der er et godt fællesskab, og at 
Vejstrup bliver et sted, hvor folk gerne vil bosætte 
sig. 
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Skårup Skole har 50 års jubilæum i september 2018.  

I den forbindelse vil det glæde os at gense forhenværende 
elever og personale.  

Fredag d. 7. september kl. 15.00-17.30 holder vi fest i 
skolegården for børn og voksne. Skolegården er åben for alle; 
forældre, elever, naboer, samarbejdspartnere og andre med 
interesse for skolen.  

Lørdag d. 8. september kl. 14.00-16.00 byder vi på kaffe, kage 
og rundvisning for tidligere elever og personaler. Tilmelding 
til dette arrangement sker på skaarupskole@svendborg.dk 
senest d. 1. september. 
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Dagplejens heldagslegestue ”FALULA” i 
Østerdalen, Skårup Børnehus, fejrede 1-års 
fødselsdag den 6. april.  

Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert og Margit Løve Kølle. 

I Skårup er der 5 
kommunalt 
ansatte 
dagplejere. 
Sammen med 
deres op til 20 
børn har de det 
sidste år haft 
deres egen 
pavillon til 
Dagplejen i 
Svendborg 
Kommune. Den 
ligger på samme 
matrikel som 
vuggestuen og 
børnehaven 
Skårup 
Børnehus.  

 

Her er 4 af de 5 dagplejere foran bygningen, der 
rummer heldagslegestuen FALULA: Fra venstre 
imod højre: Agnete Snitker, Tina Greve, Tina 
Hauchild og Anne Dorthe Christensen. 

Her mødes de alle hver onsdag formiddag og hver 
anden fredag i heldagslegestue, hvor børnene i 
legesituationer kan udfolde sig og blandt andet få 
udviklet deres sociale, motoriske og sproglige 

kompetencer, men også på andre ugedage er der 
mulighed for, at en eller flere af dagplejerne 
sammen med deres børn kan komme og lege samt 
lave strukturerede aktiviteter og benytte husets 
faciliteter, hvis det passer ind i dagens arbejde.  

Fra morgenstunden den 6. april var forberedelser 
til festen i gang. Både børn og voksne i pavillonen 
skar frugt, smurte hjemmebagte boller, pustede 
balloner op og sang fødselsdagssange. Udenfor 
blev pavillonen pyntet op med flag, balloner, duge 
på borde og den røde løber.  

 

Der er gjort klar til formiddagens festligheder. 

Kl. 9.15 stod alle klar på legepladsen og modtog 
gæsterne – børnehave- og vuggestuebørn og 
voksne. Først blev de budt velkommen af 
dagplejer Tina Hauschild, som også sagde tak til 
børnehuset for det gode samarbejde og naboskab, 
og derefter blev der sunget den gode gamle ”I dag 
er det FALULAs fødselsdag – hurra, hurra, 
hurra”. Derefter spillede Lasse, der er pædagog i 
børnehuset, op til fest, så alle både sang og 
dansede i det kolde, men smukke solskinsvejr. 
Som afslutning på en skøn børnefest var bordene 
dækket op med boller med flag i, drinks af iskoldt 
vand med frosne jordbær, agurkestykker og citron 
eller limeskiver og dejlig frugt sponsoreret af 
Skårup Brugs. Der blev spist, grinet og snakket 



49

indtil alle ved 11-tiden var klar til lidt rugbrøds-
mad inden en velfortjent børnemiddagssøvn.    

 

 

Billeder fra formiddagens festligholdelse. 

 

 

Om eftermiddagen var der indbudt til 
festligholdelse for alle interesserede. 

Der blev budt velkommen af dagtilbudslederne 
Mai-Britt Strøm og Hanne Ebbesen. 

 

Henrik Nielsen, der er formand for Udvalget for 
Børn og Unge, fortalte i sin tale, at Svendborg 
byråd allerede den 29. april 2014 tog en 
beslutning om en generel forbedring af 
dagplejegruppernes fysiske forhold i legestuerne. I 
forlængelse heraf og som led i indsatsområderne 
om at styrke og synliggøre dagplejen, besluttede 
Udvalget for Børn og Unge den 13. januar 2015, 
at der skulle etableres permanente heldags-
legestuer i alle nærområder.  

              

              Henrik Nielsen holder tale. 
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Der viste sig en mulighed for i Skårup at placere 
heldagslegestuen på den samme matrikel, hvor 
vuggestuen og børnehaven Skårup Børnehus er 
beliggende, og det giver naturligvis god mening, 
at alle tre institutioner er samlet på et sted. 
Heldagslegestuer er fysiske faciliteter, hvor flere 
dagplejere er sammen med deres børnegrupper 
med henblik på at skabe et stimulerende 
læringsmiljø med flere børn og med flere 
pædagogiske kompetencer end i dagligdagen.  

Der har været legestue mange steder i Skårup, 
indtil huset ”FALULA” blev oprettet for et år 
siden, men de fem dagplejere, Anne Dorthe 
Christensen, Tina Greve, Tina Hauschild, Agnete 
Snitker og Gitte Struve var på det tidspunkt så 
ivrige med at få begyndt arbejdet i fælleshuset, så 
der aldrig blev talt om en indvielse af huset. 
Derfor indbydelsen til 1-års fødselsdagen. 

 

Fire af de fem dagplejere i solskinnet udenfor 
”Falula”. 

Dagplejerne fortæller, at de føler, at de er blevet 
hørt og forkælede med hensyn til indretning - 
herunder køkkenfaciliteter - og anskaffelse af alle 
de pædagogiske materialer, som huset råder over. 
Der er så mange kreative og sansemotorisk 
udviklende legeredskaber, som kan udfordre og 
stimulere børnene. Ved at have et fælles sted, hvor 
de alle kan mødes, og hvor børn og voksne kender 
hinanden godt, er gæsteplejen ikke længere en 
udfordring for forældre og børn, fordi alle kender 
hinanden på en god måde. Nogle af dagplejerne 
fortæller, at alle dagplejere uddannes i alt 12 uger 
i Odense over en 6-årig periode. De undervises i 
psykologi, neuropædagogik, personlig udvikling, 
motorik, sansemotorisk udvikling, sprog og 

sociale kompetencer 3 gange 4 uger, og de er alle 
fulde af inspiration, når de kommer hjem efter at 
have været på uddannelse, ja, de kan dårligt vente 
med at komme i gang med at afprøve alt det nye, 
de har lært på skolen. I dagplejen arbejdes der 
efter et årshjul, hvor emner og temaer skifter, så 
der arbejdes med de sociale, sproglige, motoriske, 
personlige, kulturelle udtryk og naturrelaterede 
kompetencer, og der synges ofte til sange, der 
passer til emnerne. Dagplejerne udstråler 
begejstring, når der fortælles om arbejdet og 
mulighederne i huset, der som nævnt ligger ved 
siden af vuggestuen og børnehaven på Oluf 
Ringsvej 19.   

Hvorfor navnet FALULA? Det står for 
Fællesskab, Aktivitet, Leg, Udvikling, Læring og 
Anerkendelse. 

 

Der blev holdt flere taler på 1-års dagen.  

 

Til venstre i baggrunden Birgit Lindberg 
Sekretariats-/og Dagtilbudschef, i midten Pia 
Drost, Pædagogisk Teamleder i Skårup Børnehus, 
der holder tale, og til højre Ulla Dinesen, 
Pædagogisk Teamleder Dagplejen i Østerdalen. 
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Der blev råbt ”Længe leve….” og Lars 
Kierkegaard spillede på harmonika,  

 

mens glade forældre, børn, dagplejere og gæster 
udefra efterfølgende hyggede sig med frugt, 
grøntsager, små lækre tag-selv-bidder, og mens 
solen skinnede forårsagtigt udenfor. 

 

 

 

 

 

 

 

Indtryk fra fejringen af 1-års fødselsdagen i 
heldagslegestuen ”FALULA” i Skårup.  
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TORVEDAG I SKÅRUP
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KANDISFESTEN 11. MAJ 2018
Igen i år en succes med et oplagt publikum der lige fra kl. 17.00 - 
her kommer de første – og til sidste dans kl. 01.03 gav den fuld gas. 

Udsolgt med 545 deltagere der ankom til en smukt pyntet 
hal. Mange timers arbejde ligger forud og på aftenen 25-30 
frivillige til servering af mad og betjening i baren. Efter at en 
dejlig menu var fortæret og tallerkener og bestik var sendt til 
opvask blev der  gennem hele aftenen sørget for at bordene 
var pænt ryddet for tomme flasker og ølkander.

Efter festens afslutning blev der gjort en stor indsats for at der 
skulle være så lidt til oprydningsholdet lørdag som muligt.  Det 
er værd at notere sig at mange mødte 16.30 – og gik hjem 
02.30. Uanset hvor få eller mange timer man som frivillig har 
ydet skal der lyde en stor tak for jeres indsats.

Skønsmæssigt bruger vi 440 timer på Kandisfesten og de 
personer der mener at det er nemt tjente penge på en enkelt 
dags arbejde er der kun at sige: Ja men der ligger altså meget 

arbejde i det og tingene skal fungere noget nær perfekt for at 
det kan fortsætte. Så kommer spørgsmålet hvor mange år kan 
det så det?

Foreløbig er der kontrakt med Kandis til fredag den 31. maj 
2019  altså 10 års jubilæum, og så længe orkesteret spiller 
og vi kan fylde hallen tror vi også på at vi kan finde det 
nødvendige antal frivillige.

PS. Næste års fest er som skrevet den 31. maj, og på aftenen 
blev der reserveret 580 billetter.

Erfaringen siger at der hvert år reserveres flere end man 
skal bruge – har måske lige glemt en rund fødselsdag – 
konfirmation eller lignende.

Henvendelse på tlf. 30 54 13 72 
for at blive skrevet på venteliste.                                                                            
KANDISUDVALGET
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Stjernehimlen	lige	nu	
Af:	Amatørastronom	Erik	Appel,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24	

Saturn	-	Stjernehimlens	Juvel	

Sommeren	er	over	os	og	nattehimlen	er	lys	og	kort	for	stjernekiggere.	Alligevel	er	der	noget	at	komme	
efter,	specielt	i	juni	måned,	nemlig	solsystemets	næststørste	planet	Saturn	med	dets	imponerende	
ringsystem,	dannet	af	is	og	småsten.		Saturn	er	i	2018	stort	set	kun	synlig	for	os	i	juni	og	juli	måned.	
Omkring	natten	den	27.		juni	er	Saturn	særlig	tydelig,	idet	den	på	dette	tidspunkt	er	i	opposition	til	solen.	
Det	vil	sige	den	ligger	i	forlængelse	af	en	lige	linje	fra	solen	gennem	jorden	og	videre	ud	i	rummet	i	modsat	
retning	af	solen	-	eller	som	man	siger	i	opposition	til	solen,	set	i	forhold	til	iagttageren	på	jorden.			

Afstanden	ud	til	Saturn	er	på	dette	tidspunkt	1354	millioner	kilometer.	Alligevel	er	planeten	tydelig	at	se	
med	det	blotte	øje.	Med	en	lille	astronomisk	kikkert	eller	en	god	og	med	sikker	hånd	holdt	håndkikkert	kan	

man	lige	skimte	planetens	fantastiske	ringsystem	og	helt	
op	til	8	af	dens	62	måner.		Se	figur	1	hvoraf	fremgår	at	
Saturn	kan	ses	kun	godt	13	grader	over	horisonten	i	stik	
sydlig	retning	kl	0100	natten	mellem	den	27	og	den	28.	
juni.	Saturn	er	på	dette	tidspunkt	meget	let	at	finde,	små	3	
grader	sydøst	for	den	næsten	fulde	måne,	som	det	også	
fremgår	af	fig.	1.		

	

Fig.	1	Saturn	kl.	0100	den	28	juni	2018	i	stjernebilledet	Skytten	

Saturns	måne	Titan,	der	er	1,5	gange	større	end	vores	egen	måne,	blev	besøgt	i	2004	af	rumsonden	
Huygens,	der	på	spektakulær	vis	blev	udskudt	fra	Cassini	rumsatellitten.	Cassini	blev	opsendt	i	1997	og	
cirklede	først	rundt	om	Jupiter	og	nåede	i	2004	til	Saturn,	hvor	dens	hovedformål	var	at	undersøge	Saturns	
ringsystem	og	flere	af	Saturns	måner,	herunder	særligt	Titan.	Se	Titans	beliggenhed	i	forhold	til	Saturn	på	
fig.	2.	Cassini	cirklede	hele	127	gange	rundt	om	Titan.	Cassini	endte	sit	liv	med	at	blive	sendt	til	
selvdestruktion	i	Saturns	indre	15.	september	sidste	år.	Cassini	er	nok	et	af	de	mest	succesfulde	
rumprojekter,	som	amerikanerne	(NASA)	har	udført	i	samarbejde	med	Europa	(ESA).		Se	spektakulære	
billeder	og	beretninger	på	nettet.	Af	figur	2	fremgår	også	at	Saturn	med	dets	mange	ringe	på	nuværende	
tidspunkt	er	vippet	ca.	26	grader	mod	os,	hvorved	ringsystemet	bliver	særligt	tydeligt.		

Med	en	lille	stjernekikkert	kan	man	på	en	klar	nat	tydelig	se	det	store	gab	der	er	mellem	de	ydre	ringe	
kaldet	Ring	A	og	de	indre	kaldet	Ring	B.	Dette	gab,	kaldet	Cassini	
Devision,	er	ca.	3.000	km	bredt.	

	
	
	
	
	
	
	
	
Fig.	2:		Saturn	med	månerne	Titan	og	Rhea	kl	0100,	den	28.	juni	2018.	Cassini	
Devisionen,	der	deler	ringene	kan	lige	anes	på	billedet.	Bemærk	at	Titan	flytter	
sig	relativt	hurtigt,	idet	den	er	16	døgn	om	at	flyve	rundt	om	Saturn.	
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Fra	rumprojekternes	overdrev	
	
Rumsonden	GAIA	-	Kortlægning	af	millioner	af	stjerner	
ESA,	den	europæiske	rumorganisation	har	for	nylig	meddelt,	at	det	på	baggrund	af	22	måneders	
observationer	fra	rumsonden	GAIA,	har	udarbejdet	et	meget	præcist	3	dimensionelt	kort	af	1,7	milliarder	
stjerner	i	Mælkevejen,	vores	egen	galakse.	Utallige	andre	astronomiske	objekter,	herunder	asteroider	er	
også	med	i	registreringen.		Der	foreligger	hermed	det	mest	omfattende	stjernekatalog	nogensinde.	ESAs	
direktør	Günter	Hasinger	udtaler	i	forbindelse	med	offentliggørelsen	af	kataloget	”at	med	resultaterne	fra	
GAIA-missionen	kan	vi	rekonstruere	hele	Mælkevejens	historie”.	

Det	er	imponerende	teknologi.	GAIA	har	ombord	det	største	kamera	der	hidtil	er	sent	ud	i	rummet.	Det	
består	af	106	CCDere	med	i	alt	lige	knapt	1	milliard	pixels.	GAIA	har	2	teleskoper,	der	hele	tiden	roterer	og	
herved	afsøger	himmelrummets	stjerner	med	en	kapacitet	på	2	millioner	stjerner	pr	time!	Kameraet	
registrerer	observationerne	fra	begge	teleskoper		og	dataene	logges	ombord	og	sendes	jævnligt	tilbage	til	
jorden	med	en	kapacitet	på	50	Gbites	pr.	dag.	Hver	stjerne	observeres	70	gange	for	beregning	af	nøjagtig	
position,	relativ	bevægelse,	overfladetemperatur,	kemisk	sammensætning	og	lysstyrke.	Systemet	har	en	
opløsning	der	svarer	til	at	man	fra	jorden	ville	kunne	se	en	tikrone	på	månen.	GAIA	blev	opsendt	i	2013	og	

projektet	har	kostet	4,9	milliarder	kroner.	

Fig.3		GAIA	rumsonden	opsendt	i	2013	og	placeret	i	den	stationære	såkaldte	
L2	position	hvor	jorden	skygger	for	solen.	
(L2:	Lagrange	2	punktet)	

	

	

	

	

	

	

Helikopter	på	Mars	

NASA	har	den	22.maj	meddelt	at	man	i	2020	planlægger	at	sende	en	drone	til	Mars	sammen	med	en	
Marsrover	(køretøj).	l	givet	fald	bliver	det	første	gang	i	rumhistorien,	at	man	vil	få	en	flyvemaskine	på	en	
anden	planet	end	jorden.	Dronen	vejer	kun	1,8	kg	(se	fig.	4)	og	er	udformet	som	en	helikopter	med	to	

modsat	drejende	rotorblade	med	en	rotationshastighed	på	3000	
rpm,	hvilket	er	10	gange	så	meget	som	en	almindelig	”jordisk”	
helikopter.	En	høj	rotationshastighed	er	nødvendig	pga	Mars	
tynde	atmosfære	(1	%	af	jordens).	Den	maksimale	flyvetid	pr.	
opladning	er	bare	90	sekunder.Det	har	taget	4	år	at	udvikle	
dronen.	Første	flyvning	med	dronen	er	planlagt	til	februar	2021.	

	

Fig.4		Mars	helikopterdrone	på	1,8	kg	(NASA)	
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Skårup Kultur og Idrætscenter 
-uden	de	frivillige	ingen	arrangementer.	

Nye	teams	–	mere	selvstyre.	
Vi	har	derfor	forsøgt	at	organisere	de	frivillige	i	teams	allokeret	til	bestemte	arrangementer.	Det	betyder	
der	bliver	nedsat	grupper	som	primært	får	til	opgave	at	sørge	for	f.eks.	Brunch,	Mad	&	Musik,	Spis	Sammen	
osv.	Grupperne	er	åbne	og	nye	må	meget	gerne	melde	sig	til	de	pågældende	kontaktpersoner,	for	at	blive	
en	del	af	teamet.	

Det	er	altid	sjovere	at	være	med	i	en	succes.	
Så	når	der	kommer	mange	folk	til	Brunch	og	den	frivillige	har	meget	travlt,	så	er	det	en	stor	succes.	Når	
cafeen	er	proppet	med	folk	til	koncert	med	Søren	Huus	og	de	har	spist	en	lækker	tapas,	så	er	det	en	stor	
succes.	Så	vi	kan	alle	hjælpe	de	frivillige	med	at	give	dem	en	succes,	ved	at	møde	op	til	arrangementerne.	
For	at	en	frivillig	synes	det	er	sjovt	at	være	frivillig,	så	er	nogle	af	nøgleordene:	God	struktur	–	koordinering	
–	kommunikation	–	overskuelighed	–	anerkendelse	–	kvalitet.	Det	er	noget	af	det,	som	bestyrelsen	i	SKI	skal	
tage	sig	af.	Bestyrelsen	skal	sørge	for	så	gode	rammer	for	de	frivillige	som	muligt.	

Nye	venner,	gamle	kendinge.	
At	være	sammen	med	andre	om	en	fælles	opgave,	giver	personligt	overskud	og	ny	energi.	At	være	sammen	
med	gamle	kendinge	og	falde	ind	i	jargonen	i	køkkenet	er	livsbekræftende.	Men	muligheden	for	også	at	
lære	nye	at	kende	og	skabe	nye	venskaber,	det	giver	øget	sikkerhed	mod	ensomhed	og	det	at	blive	ladt	
alene	tilbage.	Vi	trives	i	flok,	men	det	skal	helst	være	i	en	åben	flok.	

Nye	ideer	–	nye	folk	
Sidder	du	derude	og	gerne	vil	være	en	del	af	det	frivillige	korps	i	SKI,	der	får	arrangementer	og	aktiviteter	til	
at	ske	–	så	ring,	skriv,	sms	eller	send	røgsignaler	til	Bo	Tune	eller	Bo	Isaksen	eller	til	en	af	de	personer	der	er	
nævnt	i	diagrammet.	Så	skal	du	nok	blive	introduceret	til	grupperne.		

Sidder	du	med	en	ny	god	ide	til	et	arrangement	vi	skal	have	gang	i,	så	kom	frem	med	ideen	og	lad	os	se	om	
den	ikke	kan	passes	ind.	Vi	har	risikovillig	kapital	til	at	sætte	ting	i	gang,	men	der	skal	følge	frivillige	med.	Du	
skal	være	klar	til	at	være	tovholder	på	projektet	og	brænde	så	meget	for	ideen,	at	den	brænder	igennem.	Vi	
skal	nok	hjælpe	med	økonomi	og	meget	andet.			

	

Kontakt	os	på	mob.30509555	–	mail:	bo@hrsund.dk	eller	på	FB.		

	

	

	

Kontakt	os	på	mob.30509555	–	mail:	bo@hrsund.dk	eller	på	FB.		
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Nyt hold for kvinder 

næste år... 

Kan du lide god grund- 

gymnastik, fællesskab 

og lækre bevægelser, så 

mød op på 

Kvindeholdet fra uge 

36, forventet 

træningstid er 

torsdage kl 19:30-20:30 

Instruktør: Tina Greve



63Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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 Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 
 
Planlagte arrangementer i forsamlingshuset: 

Lørdag den 23. juni – Sankt Hans Aften i samarbejde med Åbyskov 
Strandcamping. 

 

Igen i år samarbejder vi med Åbyskov 
Strandcamping og fejrer Sank Hans Aften med 
bål og muligheden for at købe diverse 
drikkevarer, grillpølser, vafler m.m. 
 
Bålet tændes kl. 20.30. Alle er velkommen – vi 
håber at se mange til en hyggelig aften. 

▄ 
 
Fredag den 17. august – udvidet fredagsbar fra kl. 16 - Grillaften: 

 

I lighed med sidste år er der udvidet fredagsbar, hvor vi har 
lånt den store grill fra Åbyskov Strandcamping, hvor alle kan 
få ”grillet” sine egne bøffer og samtidig få en hyggelig aften.  
Husk også tilbehøret til bøfferne. 

Sidste år var vi mere end 50, til en virkelig dejlig aften. Vi håber at der kommer mindst lige så 
mange i år – alle er naturligvis velkommen. 

▄ 
 
Fredag den 7. september, vi fortsætter med den månedlige fredagsbar: 

 

 
Vi holder vores normale fredagsbar kl. 16-18.  Kom og få en 
Hyggelig eftermiddag og en snak med dem der dukker op.  
Tag gerne naboen eller en ven med.  

▄ 
 
Mulighed for at afholde eller arrangere aktiviteter/møder: 
Der er altid mulighed for at tage initiativ til at lave et arrangement i forsamlingshuset, idet huset 
kan lånes af medlemmerne. Betingelserne er omtalt i aprilnummeret af Folk & Fæ. 
 
Er der brug for praktisk hjælp og gode råd, så kontakt en fra bestyrelsen eller støttegruppen.  
 

▄ 
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Fredag den 28. september kl. 18.00 – en helt speciel aften, hvor vi indbyder til 
Litterær middag!   
 

 

Denne aften sker der noget særligt, noget vi ikke har prøvet 
før.  
 
Vi åbner i samarbejde med Svendborg Bibliotek dørene til et 
anderledes og spændende arrangement – det handler om bøger 
og mad.  
 
Nogen vil sikkert spørge: Kan det være interessant?   
 
Det er der ikke tvivl om! 
 
I mange historier spiller mad en væsentlig rolle, tænk bare 
på Karen Blixens ”Babettes Gæstebud”. 

Biblioteket har denne aften et udvalg af romaner med, som har inspireret til den mad, der bliver 
serveret.  
 
Vi skal naturligvis spise og hygge os og undervejs skal vi, med hjælp fra bibliotekarerne og 
hinanden, gætte på hvilke bøger der har inspireret til de forskellige retter, vi kommer igennem. 
Biblioteket har spændende præmier med til de heldige vindere af gættelegen. 
 
Vi går forhåbentlig alle mætte hjem og har fået brændstof og inspiration til både krop og sjæl. 
Med en fuld mave og en god bog i hånden kommer smilet gerne frem hos de fleste. 
 
På denne aften får du noget for pengene. Det koster kun 110 kr. inklusive: oplæg, mad og et glas 
vin eller øl/vand.  
 
Tilmelding og køb af billetter, kan allerede nu ske på www.svendborgbibliotek.dk og/eller på 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk. 
 
Yderligere information kommer i Folk & Fæ i august. 

▄ 
 
Den 5. oktober holder vi igen udvidet fredagsbar!  Kom om spis Ungarsk 
Gullasch. 
Arrangementet omtales nærmere i Folk og Fæ i august.  Se også på forsamlingshusets 
hjemmeside. 

▀ 
Mandag den 5. november kl. 19.00 er der andebanko: 
Dørene åbnes kl. 18.00.  Der kan som altid købes øl, vand, vin og kaffe med brød i pausen.  Der 
vil som tidligere være ænder og kødpakker som gevinster. 

▄ 
 
Den 16. november kl. 16-18 er der igen fredagsbar.  

▄ 
Mandag den 3. december kl. 19 afholder støttegruppen julebanko og den 22. 
december er der den traditionelle  juletræsfest for børn og familier. 

▄ 
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Afholdte arrangementer! 
 

Den 6. april var der udvidet fredagsbar med fællesspisning og et meget 
underholdende foredrag af Bjarne Bekker: 
Af Elin Boss, medlem af bestyrelsen i Åbyskov Forsamlingshus. 

 

Den 6. april blev der efter fredagsbaren serveret skipperlabskovs til de 
godt 70 fremmødte.  Elin Boss havde påtaget sig ansvaret for, at alle 
fik nok at spise, inden aftenens foredragsholder begyndte på sine 
fortællinger og anekdoter fra sit liv. 
 
Man kunne få den tro, at når et barn vokser op i et lille samfund, hvor 
humor og rummelighed hører med til dagligdagen, så kommer det til 
at følge barnet resten af livet. 
 
Historierne fra barndommens landsby Horne blev afløst af historier 
om oplevelser, som de nære venskaber med bl.a. Fultonskipperen 
Mogens Frohn og Dirch Passer havde givet – og til sidst masser af 
lokale anekdoter om de kreative arrangementer, der blev afholdt 
omkring Åbyskov Forsamlingshus, da Bjarne var formand for Huset i  

70-erne. Alt illustreret med billeder og film fra Bjarnes eget imponerende billedarkiv. 
 
Det blev en aften, hvor der både var smil, grin og alvor.  En herlig aften, hvor vi gik glade hjem. 

▄ 
 
Vinsmagning den 20. april: 
Det er næsten en tradition, at der afholdes vinsmagning en gang om året i forsamlingshuset, 2018 
er ingen undtagelse.  Det var Erik Prangsgaard, der stor for valget af vinene og omtalen.  Der 
blev smagt på 8 forskellige vine.  4 fra Portugal og 4 fra Spanien.  For nogen var Rosé portvinen 
Pocas Pink og Madeira et helt nyt bekendtskab. 
 
Det var igen en hyggelig og afslappet aften, hvor der ikke blev gået i detaljer med 
jordbundsforhold og andre mindre relevante informationer.  Erik levede helt klar op til de 
forventninger som deltagerne kom med.   
 
Vi forventer at vi igen i 2019 laver en vinsmagning, læserne er velkommen til at komme med 
forslag til hvilket land eller lande vi skal smage vin fra – der er mange vinproducerende lande vi 
endnu ikke har stiftet bekendtskab med. Forslag kan sendes til Jørgen på 
havblik@sydfynsmail.dk. 

▄ 
 
Den 18. maj fredagsbar: 
Der var igen pæn tilslutning, så fredagsbaren er en aktivitet, der er kommet for at blive. 

▄ 
Den 28. maj var der møde med ”Hjerteløberne”: 
Af Gudmund Larsen, koordinator for ”Hjerteløberne”. 
For at bakke op om alle, der har meldt sig som ”Hjerteløber”, samles de der har tid og mulighed 
til en snak en gang om årets om forløbet og fremtiden. Gudmund Larsen er koordinator for 
”Hjerteløberne”.  
 
En orientering om, de væsentligste emner fra mødet: 
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Gruppen påregner, at indgå samarbejde med Danmark Redderliv.dk, som er organiseret under 
Dansk Folkehjælp sammen med region Sjælland og region Syddanmark samt FirstAED. I 
Åbyskov starter vi med et informationsmøde med Dansk Folkehjælp i løbet af efteråret 2018. 
Herefter skal vi tage stilling til, om vi efterfølgende vil indgå i en egentlig uddannelse og med 
tilladelse til GPS sporing af hjælpere.  
 
Til finansiering af kurser m.v. omkring hjertestarteren blev det foreslået, at søge lokale fonde om 
tilskud, Kurt Kølle havde god erfaring med dette, og vil indgå i et samarbejde omkring dette. 
 
I flyers vil der blive oplyst kontonummer til frivillige indbetalinger til støtte for vores fælles 
hjertestarter - hver en krone vil blive modtaget med kærlighed i en god sags tjeneste. 
 
Jan Askholm vil foranledige en bedre skiltning, end den nuværende nede på Skibspladsen, med 
henvisning til hjertestarteren på Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Hans Abildgaard vil undervise hele hjerteløbergruppen i løbet af efteråret i førstehjælp, og han 
vil medbringende dukker og hjertestarter til undervisningen. 
 
Egenkontrol på hjertestarteren på Åbyskov Forsamlingshus foretages 4 gange årligt som et led i 
den serviceaftale Åbyskov Forsamlingshus har indgået med Cardia Nordic. Hjertestarten udtages 
af skabet og der er 10 punkter der gennemgås, hvorefter hjertestarteren igen indsættes. 
Egenkontrol foretages af Charlotte og Gudmund Larsen. 
 
Mødet blev afholdt i en god stemning og godt hjulpet af friskbagte boller fra Ellen Larsen, hvor 
Forsamlingshuset var vært ved kaffen. 
 
Kontakt til hjerteløberne kan foregå ved henvendelse til Gudmund Larsen, Skårupøre Strandvej 
91, 5881 Skårup,  gudmundlarsen@hotmail.com eller tlf. 40105946. 

▄ 
 
 
Lørdag den 2. juni deltog forsamlingshuset i Torvedagen i Skårup: 
I lighed med tidligere år, var forsamlingshuset repræsenteret på Torvedagen i Skårup.  Det blev 
en varm dag i teltet.  Vi fik talt med mange, der var interesseret i at høre om forsamlingshuset og 
om de aktiviteter, der foregår i huset.  
 
Som noget nyt havde vi lavet en ”fiskedam”, hvor 3 kunne konkurrerer om at ”fiske” en øl, 
hvilke ikke var den letteste opgave.  For børnene var der ringspil med små præmier.  Vi synes 
det var en god dag og deltager gerne igen næste år. 
 

 
       

▄ 
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Søndag den 3. juni holdt husets støttegruppen Kræmmer- og loppemarked: 
Tekst af Ellen Larsen, Støttegruppen. 

Der var god opbakning fra ”kræmmere”, idet der var 14 borde/boder indenfor i huset og 2 uden 
for.  I løbet af dagen lagde omkring kom 100 voksne og børn vejen forbi forsamlingshuset og 
Åbyskov Gl. Skole. 

Vejret var perfekt, men måske alligevel ikke, da det var for varmt til at folk havde lyst til at 
bruge tid på at finde ”lopper”.   

Der var som tidligere café, hvor der kunne købes drikkevarer, forskellige sandwichs og kage, 
hvilket en del benyttede sig af, så med den 10 krone som voksne betalte, indtægten for boderne 
og cafeen, gav hele arrangementet et pænt overskud. 

Støttegruppen siger tak til alle ”sælgerne” og vi håber at de vil stille op igen næste år. 
 
 

 

Der var fyldt godt op i salen. 
▄ 

Hvad med fremtiden for forsamlingshuset? 

Der arbejdes forsat på at skaffe midler til en etapevis modernisering af bl.a. toiletforholdene og 
senere køkkenet. 

Arbejdet med fornyelse af aktiviteter arbejdes der med i bestyrelsen, men vi mangler input ude 
fra.  Vi modtager derfor gerne forslag til aktiviteter, særligt inden for musik, sang og foredrag.  
Kontakt et af bestyrelsesmedlemmerne, støttegruppen eller send en mail til: 
havblik@sydfynsmail.dk. 
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Generalforsamling  
i Skårup Fjernvarme

Der indkaldes til generalforsamling 
onsdag den 27. juni 2018 kl. 19.00

i kulturhuset i Skåruphallen
Åbyvejen 43, Skårup. 

Dagsorden samt regnskab 2017/2018 kan  
hentes på Fjernvarmen, Traverskiftet 1 eller  

på vores hjemmeside.
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Skårup Pensionistforening 
 

Siden sidst har vi afholdt vores traditionsrige påskefrokost den 4. april. Der var et 
ganske pænt fremmøde – og vi fik en rigtig lækker påskefrokost efterfulgt af 
amerikansk lotteri og eftermiddagshygge med kaffe. 

 

25. april havde vi modeopvisning i Pensionisthuset. – Det vil sige, det er ikke bare en 
modeopvisning, men der er også salg af tøj i stor stil. Der var rigtig mange af byens 
damer mødt op, og der blev solgt rigtigt godt. Det er ”Seniorshoppen”  der viser 
deres tøj frem, og lokale damer som er på ”podiet” . De har et flot udvalg af tøj i 
forskellig stil og størrelser, så det samarbejde er vi meget glade for. Desværre viste 
det sig, at nogle størrelser allerede var udsolgt, pga det var sidst på forårssæsonen. 
Som følge deraf har vi aftalt med Laila fra Seniorshoppen, at hun skal vise sin 
efterårs- og vinterkollektion allerede den 22. august, så Skårup-damer sæt kryds i 
kalenderen denne dag til endnu en hyggelig eftermiddag. 

Vi plejer også at have en rigtig hyggelig grill-fest i Pensionisthuset. I år er ingen 
undtagelse,  idet vi har planlagt, at det skal være den 8. august kl. 18. Tilmelding er 
nødvendig, så vi ved hvor mange, vi skal lave mad til. Ring til Ingelise tlf. 24252516 
senest 15. august.  

 

Vi vil hermed ønske alle en rigtig god sommer.  
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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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Folkefesten bliver i år med 50’er tema og vi lover endnu engang … 

• DJ Jes skaber den rette stemning ! 
• TOP-underholdning ! 
• NYT live-band – Rockability ! 
• Go’ gammeldags mad ! 
• … og masser af glade  

    mennesker i højt humør ! 

Så grib fat i familie, venner, naboer, kollegaer, logen, fodboldholdet og 
andet godtfolk og lad os mødes til ÅRETS FEST i Skårup ! 

 Venlig hilsen 

Det festlige udvalg 
Følg med på Facebook – 
”Skårup Folkefest”  
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© Geodanmark
Ingen

© Geodanmark
Ingen

Skårup

oure

vejStrup

åbySkov

SkårupSøre

brudager

Skårup, oure

ekSiSterende vindmøller 

offentlige områder

boligområde 

blandet bolig og erhverv

rekreative områder 

erhverSområder 

butikSområder

landSbyområder 

naturnetværk 
(sammenhængende natur)

Priser pr. år:
1 felt                     1710,-

2 felter           3345,-

3 felter (højkant)  5020,-

4 felter           6285,-

5 felter (højkant)  8150,-

6 felter           9835,-

1 side=10 felter   15700,-

Støt det lokale samfund med en annonce i Folk & Fæ
Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 private husstande i “Vores Distrikt”: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.   

Alle i Folk & Fæ-redaktionen arbejder ulønnet for at støtte og styrke lokalområdet

Dit firma, forening eller andet kan tegne et sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i nævnte område.
2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig 

del af den ligger i nævnte område.

Støt bladet med et beløb, når vores indsamlergruppe 
kommer rundt med bladet i august.

Du kan nu også støtte med et beløb via MobilePay 2548 7386
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© Geodanmark
Ingen

© Geodanmark
Ingen

Skårup

oure

vejStrup

åbySkov

SkårupSøre

brudager

Skårup, oure

ekSiSterende vindmøller 

offentlige områder

boligområde 

blandet bolig og erhverv

rekreative områder 

erhverSområder 

butikSområder

landSbyområder 

naturnetværk 
(sammenhængende natur)
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”Støt det lokale samfund med en annonce i Folk & Fæ

Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 private husstande i “Vores Distrikt”: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.   
Alle i Folk & Fæ-redaktionen arbejder ulønnet for at støtte og styrke lokalområdet

5881 Skårup - 5882 Vejstrup - 5883 Oure
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Det sker i  

 

Onsdag d. 4. juli kl. 17,00 – 18,00 synger vi i kirken med Andre` Isager ved klaveret 

Onsdag d. 1. august kl. 17,00 – 18,00 synger vi i kirken med Andre` Isager ved klaveret 

Torsdag d. 14, juni kl, 19,00 – 21,00 Koncert med koret ”Opsang ” under ledelse af Ulrich Klostergaard 

Søndag d. 17. juni kl, 14.00 I midsommerens svale luft og med de første spæde rosers favntag med 
sommerlyset inviteres til det årlige sommermøde. Vi begynder med gudstjeneste i kirken kl. 14, hvorefter 
der er sammenkomst med kaffe og kage. 

Lørdag d. 18 august kl, 9,00 – 21,00 De Blå Perler Sæt allerede nu kryds i kalenderen ud for denne dato 
for netop den dag synger vi igen i år en lang række sange fra Højskolesangbogen i Harders Gård, 
Møllergade i Svendborg. 
Maratonsangdagen er delt ind i Højskolesangbogens temaer,og hvert tema har igen i år sin egen sangvært, 
som så foreståren times fællessang.Mange af disse værter vil være nye ansigter i forhold til de forrige år, 
men der vil også være glædelige gensyn. Arrangementet er gratis og for alle! 
 

                                    
 
I september arrangerer vi med afgang d. 9. september en sensommertur til Gotland med 4 overnatninger i 
Visby. Der er få ledige pladser og de nærmere detaljer kan fås ved henvendelse til Lene Isager på tlf. 
40402646. 
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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 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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VI VIL GERNE FRA SIF SIGE MANGE TAK 
FOR DE MANGE RARE PENGE, 
VI HAR FÅET FRA OK BENZINKORT
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Vi vil gerne fra SIF sige mange tak til Super Brugsen og Ok benzin for de mange, 
rare penge, vi har fået fra OK benzinkort.

De mange penge går bl.a. Til ungdomsafdelingen i SIF.
Hvis man bliver el-kunde ved Ok, bliver støtten til SIF fordoblet.

Næste gang, der er mulighed for at få et benzinkort eller andre af OK’s  d. 15.06.2018, 
i Super Brugsen, hvor Bjarne Ottesen fra OK og undertegnede vil være til stede.

Ordningen med Super Brugsen og Ok benzin har eksisteret siden 1992, 
så det er mange penge, vi har fået til klubben.

På billedet er det SIF’s U 14 drenge og Brugsuddeler Paw og undertegnede, 
der holder checken med det flotte beløb på 23.687,51 kr.

Tak til alle jer, der ved at tegne benzinkort støtter SIF, således at vi kan gøre 
forholdene for vore idrætsudøvere er så fine, som de er.                    Hilsen Basse
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    De skal aldrig
blive glemt..!
,,

Det er en majaften efter »De Fem Forbandede Aar«. Befrielsen fra tyskernes terror fejres i
krosalen i 1945. Overalt i Danmark hyldes folk i taler og sang, og Skårup var naturligvis
ingen undtagelse. Salen var pyntet med lysegrønne bøgegrene og levende lys. En af de

mange faldskærme, der dalede ned om natten få hundrede fra krosalen, hang dekorativt og
tankevækkende under loftet. I aften bar faldskærmen synlige tråde om sammenhold og mod.
Dengang, Lancaster-flyene fra Royal Air Force kastede faldskærmen ned til mændene på billedet,
bar den tunge containere med våben. Formentlig er de døde i dag, alle de unge under skærmen.
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    D   
 

Da jeg selv er barn af krigen, har den også været en del af mit liv.
Jeg har samlet, fotograferet, interviewet og filmet. Nu er tiden
kommet til at videregive fortællingen. Om de, der aldrig skulle
glemmes, men blev det! En af dem, der var med til våbenmodtagelser i
Klingstrup, var Jørgen Vesta. Men han var ikke med i krosalen. Dén aften sejlede
Jørgen Vesta Den danske Brigade hjem fra Sverige. Inden den legendariske skibsreder fra Vænge-
mosen døde, fortalte han om sit fantastiske liv til en af mine erindringsfilm – »Sømand af Verden«.

Frihedskæmpere ved Klingstrup i 1945
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     Vi reddede Dirch
Passer og jollen i land
,,

Tankerne flyver i flok
når de er mange nok...
SENGEN blev flyttet ind i stuen med udsigt til Lange-
land den ene vej og den famøse græsplæne den anden.
Gennem hele Det forsømte Forår i maj lå jeg på ryggen
og talte bramgæs. De kom i enorme stimer omkring
solopgang fra Magaards Odden langs kysten. På vej til
Grønland, Svalbard og Rusland. De skal op og yngle.
Bestanden har aldrig været større, fortæller Google.
Enten er det klimaforandringer, Donald Trump eller
Lars Løkke. Sagde Google ikke. Men det tænkte jeg
midt i jammerdalen, mens jeg lod tankerne flyve i flok.

De slog ned en foråsdag i 1969, da min kære viv og jeg
første gang så Drosthuset i Skårupøre og besluttede
aldrig at flyve længere. Efter snart et halvt århundrede
er det således veldokumenteret, at vi ikke er trækfugle.
Livets Bakspejl, set fra en sygeseng, flimrer i solopgan-
gens røde skær når gæssenes vinger skaber skygger. Det
er omkring firetiden, hvor Jens Iversen fra Aabyskov
dytte hilser på vej til morgenfitness i Svendborg.
Ortopædkirurgen fra Stockholm sagde, at mine ødem-
fyldte forstuvninger efter mødet med traktoren skulle
motioneres bort. Nu har jeg vippet med tæerne i 36
dage, men det er stadig kun tanker, der siver ud.

I den ustyrlige stime af personligheder, der har krydret
trafikken i mit livs rundkørsler, blev de fleste lagt bagest
i en livsform, hvor maskintelegrafen altid loggede Fuld
Fart Frem. Hele tiden nye mål. Nye artikler. Nye bøger.
Nye events. Men bramgæssenes skarpe lyd fra det store
gavlvindue får tankerne til at flyve i flok tilbage i tiden. 

Dengang, der kørte én mælkemand og én bager rundt
og satte poser og flasker på trappestenene. I dag kører
flere hundrede biler for at hente brød og mælk. Det er
tids ånden, siger nogen. Andre kalder det globalisering.
Skårup var et eldorado af butikker. Her var købmænd,
slagtere, bagere, fire pengeinstitutter, damefrisører og
barbererer samt Brugsen, der flyttede fra Vejstrup og
blev Skårpion. Og som i alle gode landsbyer lå der selv-
følgelig en kro. Her mødtes ved fyraftensbajertid mestre
og svende fra de mange håndværksvirksomheder. Man
plejede tørsten eller udviklede den. Naturligvis var mø-
dets eneste kvinde servitricen, men det var før mænd
blev dresserede og #Metoo-afrettet, så uskyldige klap i
rumpetten udløste søde vrinsk - og drikkepenge.

Jørgen Vesta 1944 på
Navigationsskolen

Dirch Passer 1944 på
Lauritzens Søfartsskole

Dirch Passer som slagåremand 1944
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Det var her ved stambordet, jeg første gang mødte Jør-
gen Vesta. Men det skulle livet igennem blive til rigtig
mange prægtige stunder i vore hjem, på Plydsen, Hotel
Ærø og Svendborgsund. En del år inden den legendari-
ske skibsreder døde, brugte han en hel dag til at fortælle
til mit filmkamera om sin fantastiske tilværelse.

Lagde fælde med CIA i Vængemosen
En livfuld, afslørende beretning om våbennedkastninger
i Klingstrup. Om dengang, han sejlede Brigaden hjem
fra Sverige og mødte Mont Gomery midt i en tysk ma-
skingeværsalve. Om fælden, han lagde i Vængemosen
sammen med CIA’s agenter for at afsløre en kaptajn, der
brugte et af hans skibe til at smugle containere, fyldt
med narkotika.
Men ikke mindst om dengang i 1944, hvor han sam-
men med faderen reddede Dirch Passer og venner fra
Lauritzens Søfartsskole i land i Vængemosen. De var
kommet i havsnød i en storm under øvelsestogt rundt
om Thurø. Jollen drev op mod Storebælt.
- Der var hård nordvest kuling og de var kommet alt for
langt ud og havde megen besvær med at ro den store
båd. Jeg boede hjemme og kunne se det ville gå galt. Far
og jeg startetde jollen, fik en line over og bugserede dem
ind til land. Oppe i mit barndomshjem fik de mad og
kaffe og masser af mit tøj fra Skoleskibet Danmark.
Dengang i 1944, var Dirch ikke kendt andre steder end
på søfartsskolen og blandt »dansepigerne«. Jørgen Vesta
var elev på Svendborg Navigationsskole, men senere i
livet fik de to en del med hinanden at gøre privat.
Det var ikke mindst i Spanien, hvor Jørgen Vestas
svoger, Svend »Befragter«, havde ejendomme. Hele den
dramatiske historie om Jørgen Vestas liv under Anden
Verdenskrig kommer i filmen »Sønand af Verden« og i
kommende fortællinger her i Folk&Fæ...

I 1976, da jeg arbejdede sammen
med Dirch Passer på Billed-Bladet,
roede vi ad Memory Lane i Kogtved.

Slagåremand 1944 og 1976.
Samme jolle, samme plads!

Herude ved Thurø
Rev var Dirch i
havsnød i 1944



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.dk

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

Generalforsamling i Skårup Fjernvarme
Onsdag de. 27. juni kl. 19.00 i Skåruphallen.

Søndag d. 19. august kl. 15.00
Åben Have hos Jakob, 

på Skårup Vestergade 15.

D. 2. september kl. 10.00 - 13.00
Damgårdsklubbens loppemarked 

i Skåruphallen.

Fredag d. 7. september kl. 15.00 -17.30
Skårup Skole fejre 50 års fødselsdag 

for for alle børn og voksne.

Lørdag d. 8. september kl. 14.00 - 16.00
Skårup Skole fejre 50 års fødselsdag for 

tidligere elever og personale, med tilmelding.

Lørdag d. 29. september
Skårup Folkefest i Skårup Hallen

Nye arrangementer: 
Vejstrup Valgmenighed

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

i Åbyskov Forsamlingshus:
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Næste udstiller i Kulturcentrets Galleri:
Olaf Søndberg

Nyt arrangementer i Mad og musik:
Se på www.folkogfae.dk
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