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Redaktør & Fotograf

Henning Philbert
Åbyvejen 8 5881 Skårup
Tlf: 62231788/29915882
henningphilbert@gmail.com

REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” i SKÅRUP SOGN

Økonomi

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

Skribent & Tegner

Vibe Eriksen
Tlf: 62 23 24 16
vibe2@klikpost.dk

Webredaktør

Benjamin Christensen
Tlf: 30 64 31 32
webredaktionen@
folkogfae-online.dk

Skribent

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

Grafisk Designe

Anja Bøttger Thunbo
Tlf: 40 88 15 95
anja@skaarupgrafisk.d

Konsulent for SIF/SIK

Bo Isaksen
Mob. 30 50 95 55
Mail. bo@hrsund.dk

Skribent

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

Kære Folk & Fæ læser!
Året 23013 er ved at rinde ud.
Jul og nytår er over os, og det er endnu engang tid til at 
se tilbage på året, der nu snart er forbi.
Det har været et spændende år for vores lille lokalblad.
Det første år i farvetryk. - Det var spændende, om alle 
vore sponsore og andre brugere ville acceptere en 
prisstigning på 25%. - Det ville de alle sammen, og det er 
vi naturligvis meget glade for.
Med Folk & Fæ i farver blev der åbnet mulighed for at 
Skårups kirkeblad fremover vil være en del af bladet. - Se 
de 4 flotte sider midt i bladet. - Vi er glade – og også lidt 
stolte over – at kunne byde velkommen til ”Skårup Kirke 
og Sogn”.

Vi vil også byde velkommen til vores nye medarbejder i 
redaktionen: Bo Isaksen. - Bo er tilknyttet SIF og SKI, 
som du kan læse om senere i bladet.
Og så er det tiden, hvor Folk & Fæ ønsker alle vore 
læsere en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Det er også tiden, hvor vi siger tak til alle jer, der har 
bidraget til bladet på den ene eller anden måde. 
Det gælder både alle vore trofaste sponsorer – uden hvis 
støtte bladet ikke kunne udkomme – men det gælder også 
alle de foreninger, institutioner, skoler og ikke mindst 
”Folk & Fæ Vennerne” , der flittigt bruger bladet til at 
omtale alle deres aktiviteter.
En helt særlig varm tak vil jeg sende til bladets 
redaktionsgruppe. Det er utrolig vigtigt, når man deltager 
i frivilligt, ulønnet arbejde, at er en god kemi i gruppen.
Det er der i høj grad i den nuværende redaktionsgruppe.
Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ

Henning Philbert
Deadline for næste blad er:
Mandag d. 3 februar kl. 17,00
Bladet udkommer d. 19 februar 2014
Aflever indlæg i vores postkasse i SuperBrugsen eller 
sendes til Anja:   anja@skaarupgrafisk.dk     
Gem dette nummer og ring til Tryksagsomdelingen, hvis 
du ikke modtager bladet – Tlf. 6222 2222 
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Skårup Kultur 
og Idrætscenter 
 

Byggeriet er godt i gang, og der er nu lukket 
med glas i front og bagtil mod baneanlægget. 

Indretning. 

Et indretningsudvalg er i gang med at tænke 
tanker om hvordan Kulturcafeen og 
indgangspartiet skal indrettes. Hvis du har gode 
ideer er du velkommen til at komme med input. 

 

Aktiviteter i centeret og Cafe. 

Når I læser dette har der været afholdt et stormøde 
på skolen hvor alle i lokalområdet har haft 
mulighed for at give sin mening til kende om hvad 
centeret skal bruges til ud over det der allerede er 
aftalt. 

Hvilken slags mad og drikke skal der serveres i 
cafeen ? Skal der være kaninudstillinger ???? 

Hvad er kom ud af mødet vil jeg berette om i 
næste nummer af bladet. 

Indvielsesfest. 

Datoen er endnu ikke fastsat, men det bliver sidst i 
februar eller først i marts. Da næste nummer af 
dette blad udkommer lige inden, så vil 
arrangementet også tidligere blive meldt ud via 
andre medier, så du kan få det i kalenderen. 

Malerarbejde. 

Vi er ikke helt færdig med at skulle levere 
frivilligt arbejde på byggeriet ! Vi skal nu til at 
male ! 

Sammen med Søren Hansen og Svendborg 
Erhvervsskole skal vi påtage os at male, sætte filt 
op og hvad der ellers hører med til maler-
enterprisen. 

Meld dig med det samme – vi er i gang ! Men ikke 
færdig ! 

Du må meget gerne melde dig sammen med nogen 
du kender, hvis det giver mening for dig. Nogen 
fra nabolaget eller dit motionshold eller …. 

Sponsorer 

Onsdag d.4. december blev der inviteret til 
etablering af Skårup erhvervsklub, som Skårup 
Idrætsforening er tovholder på.  

Det er aftalt et samarbejde mellem 
Idrætsforeningen og Skårup Kultur og 
Idrætscenter, således at centeret hvert år er 
garanteret 50.000 sponsor-kr. til driften. 

Jeg skriver dette inden mødet er afholdt, så jeg 
kan først i næste nummer af bladet fortælle mere. 

Folkeaktier 

 Der er stadig brug for flere penge, så hvis du er 
en af dem der endnu ikke har købt en folkeaktie, 
så gør det nu. 

Overfør 500 eller 1000 kr. til følgende konto, og 
du får tilsendt en folkeaktie. Du er selvfølgelig 
også velkommen til at støtte med et mindre beløb. 

Regnr: 0819 Konto: 3531034421 

 

Fmd. Bo Tune 

Mail: bo.tune@svendborg.dk 

Mobil: 24886212. 
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Faktabox:	  
Bo	  Isaksen	  tog	  i	  september	  2013	  springet	  til	  selvstændig,	  efter	  21	  år	  i	  Dansk	  Firmaidrætsforbund,	  først	  
som	  aktivitets-‐	  og	  sundhedskonsulent	  og	  de	  sidste	  12	  år	  som	  afdelingsleder	  af	  Motion	  på	  Arbejdspladsen.	  
September	  2013	  dannede	  han	  firmaet	  HRsund.dk	  som	  bl.a.	  tilbyder	  sundhedstjek,	  sundhedsforedrag,	  råd	  
og	  vejledning	  omkring	  sundhedsledelse,	  foreningsudvikling,	  personlig	  træner	  for	  udvalgte	  samt	  flere	  andre	  
ydelser	  inden	  for	  sundhedsfremme	  området.	  Det	  meste	  foregår	  på	  små	  og	  store	  virksomheder	  rundt	  i	  hele	  
landet,	  men	  på	  Vestergade	  3	  har	  Bo	  indrettet	  privat	  konsultation,	  hvor	  private	  og	  enkeltpersoner	  kan	  
bestille	  et	  sundhedstjek.	  

	  

	  

Nyt	  innovativt	  initiativ	  fra	  SIF	  
Flere	  trænere,	  flere	  frivillige,	  flere	  medlemmer,	  nye	  aktiviteter,	  mere	  aktivitet,	  bedre	  markedsføring,	  større	  
synlighed….	  ja	  ønskelisten	  er	  lang	  og	  det	  er	  ikke	  kun	  fordi	  det	  er	  jul.	  Skårup	  Idrætsforening	  har	  et	  ønske	  om	  
at	  vækste	  på	  alle	  parametre	  og	  samtidig	  at	  gøre	  det	  lidt	  lettere	  og	  lidt	  mere	  attraktivt	  at	  være	  frivillig	  leder	  i	  
SIF	  i	  fremtiden.	  	  

Til	  det	  formål	  har	  SIF	  hyret	  firmaet	  HRsund.dk	  med	  Bo	  Isaksen	  i	  spidsen,	  til	  at	  være	  fødselshjælper	  og	  
igangsætter	  af	  aktiviteter	  i	  de	  11	  idrætsafdelinger	  i	  SIF	  samt	  være	  bindeled	  
til	  alle	  de	  øvrige	  organisationer,	  institutioner	  og	  erhvervsliv	  i	  Skårup	  og	  
Vejstrup	  området.	  Med	  udgangspunkt	  i	  Skårups	  nye	  kommende	  Kultur-‐	  og	  
Idrætscenter,	  har	  SIF	  med	  dette	  meget	  innovative	  initiativ	  taget	  et	  kæmpe	  
skridt	  til	  at	  kunne	  øge	  aktivitetsniveauet	  i	  de	  enkelte	  afdelinger	  og	  i	  det	  
nye	  idrætscenter	  med	  nye	  aktiviteter	  samt	  til	  at	  øge	  samspillet	  mellem	  
institutioner,	  organisationer	  og	  erhvervsliv	  i	  lokalområdet.	  	  

	  

Skårup	  Erhvervsklub	  er	  det	  første	  initiativ,	  der	  har	  set	  dagens	  lys	  
d.	  4.december.	  SIF	  har	  en	  forventning	  om,	  at	  mellem	  20-‐40	  lokale	  
virksomheder	  vil	  dyrke	  fagligheden	  og	  	  netværke	  med	  hinanden	  til	  gavn	  for	  
lokalsamfundet	  i	  Skårup	  Erhvervsklub.	  En	  profilavis	  med	  forårets	  
kommende	  aktiviteter	  i	  SIF	  er	  det	  næste	  projekt	  på	  beddingen	  og	  snart	  vil	  
Skårups	  borgere,	  når	  de	  handler	  i	  vores	  nye	  Super-‐Brugsen,	  kunne	  se,	  hvad	  
der	  sker	  og	  hvilke	  nye	  aktiviteter	  der	  foregår	  i	  Skårup	  Kultur-‐	  og	  
Idrætscenter,	  på	  en	  storskærm	  ved	  de	  nye	  kasselinjer.	  	   	  

	  

Faktabox:	  
Hvad	  er	  et	  sundhedstjek?	  

Du	  bliver	  målt	  på	  14	  
parametre:	  
Blodtryk,	  Blodsukker,	  
HDL,	  LDL,	  Triglycerid,	  
Fedtprocent,	  BMI,	  
Lungefunktion,	  Kondital,	  
Muskelstyrke,	  Søvn,	  Kost,	  
Rygning	  og	  Alkohol.	  	  

Alle	  resultater	  bliver	  
forklaret	  og	  sammen	  
lægger	  vi	  en	  plan	  for	  en	  
sundere	  livsstil.	  Afsæt	  45-‐
60	  minutter.	  
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Skårup	  Idrætsforening	  og	  Skårup	  Kultur-‐	  og	  Idrætscenter	  

Skårup Kultur og Idrætscenter 
Åbner medio februar 2014. 

 

• Skal der være cafeteria eller café?  
• Hvilken type af mad skal der serveres? 
• Hvilke aktiviteter skal der foregå?  

                                                                        
• Skakaften?  
• Foredrag?  
• Forfatteraften?  
• Konsolspil?  
• Musikcafé?   
• Kunst? 

 

 
Hvad mener du? 

Tirsdag d.3.dec kl. 19-20.30  

på Skårup skole

                                                                       

Mød op og få indfl ydelse når 
Kultur og Idrætcentret 

indkalder til møder
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Byens nye Kultur- & Idrætscenter er planlagt til at åbne til marts.  

Det bliver et kæmpe kulturhus med masser af muligheder for utallige aktiviteter. Det er et hus for 
os alle og det er os brugere, der skal sætte vores præg på det. Alle kan være med.  

Derfor vil vi opfordre dig til at blive en del af fællesskabet omkring det nye Kultur- & Idrætscen-
ter ved at deltage og præge aktiviteterne i de forskellige grupper. Du kan sagtens være med i flere 
grupper eller foreslå en ny gruppe, hvis du har gode ideer til, hvad vi kan bruge huset til (Skriv til 
nedenstående mail).  

Foreløbig har vi flg. grupper:  
   • Kunstgruppen (fx udstillinger, kreative workshops, dekoration og udsmykning) 

     • Teatergruppen (fx dilletant-forestillinger, revyer, stand-up shows) 

      • Musikgruppen (fx musikfestivaller, musikarrangementer, bands,  
        gospel, korsang) 

      • Praktisk gruppe (fx praktiske opgaver ude og inde) 

      • eller ??????????????????????????? 

       Du kan også sende en mail til:  
          henningphilbert@gmail.dk med navn, adresse, tlf. nr. samt  
        hvilken gruppe/ grupper, du ønsker at deltage i.  

                 På Kultur- & Idrætscenterets vegne,  
                 Henning & Vibe 

Jeg / Vi vil gerne være med i flg. gruppe / grupper (sæt 
kryds): 

Kunstgruppen  Teatergruppen 

Musikgruppen  Praktisk gruppe 

      Anden gruppe  
 

Navn: 
 
Telefonnummer: 
Adresse: 
 

Mailadresse: 

 
Afleveres i Folk & Fæ’s postkasse i SuperBrugsen. 
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Cafemad eller cafeteria ?
Hvordan mon Skårup-Kultur & Idrætcenters nye cafe mon udformes?

 Jeg kunne ønske ”cafe” konceptet blev overvejet og måske ligefrem kom i udbud? 

Hvis Kulturhuset skal tilbyde mad til de formentlig mange børn/unge mennesker 

der vil have sin daglige gang der, håber jeg at der er set bort fra de gængse 

pølsehorn, franske hotdog, pomfritter mm. Dels er vores viden efterhånden så 

stor omkring, ernæring og trivsel, særligt for børn og unge – men cafeèn kunne jo 

også blive et sted hvor familier kunne spise aftensmad ind i mellem hverdagens 

travlhed. Ordet kultur og Cafe, kunne lægge op til mad med strejf af anden kultur?

 Cafe med vægt på sunde og lækre sandwich, tærter, tapas mm.

 Jeg håber at disse tanker har været inde over, og at diskussionen om 

forskellen på cafe og cafeteriet har været i spil J Fra Anjamarie Kønig

STØT LOKALSAMFUNDET
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Skårup Autoservice
Vildmarken 1 � 5881 Skårup

62 23 10 98

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS mickoutzen.dk
P o r t r æ t t e r  -  F a m i l i e b i l l e d e r  -  B r y l l u p p e r

2 9 7 2 0 3 2 3  -  i n f o @ m i c k o u t z e n . d k

weddings & portraiture

S T U D I E  o g  O N - L O C A T I O N  P O R T R Æ T T E R
h o s  d i n  l o k a l e  f o t o g r a f  p å  Å b y v e j e n

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

Sundhedstjek
-din krop og din livsstil

60 min. 600 kr.
Ring 30 50 95 55
HRsund.dk Vestergade 3 Skårup
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● Private
● Erhverv 
● Skibs El
● Termografi  - Energivejleder
● Solcelleanlæg / KSO
● Døgnvagt

w
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RK Teknik aps
v. Rune Kirkmand

Elektriker, aut. isolatør, termograf og energivejleder

Skårupørevej 12  ●  5881 Skårup
Tlf. 71 72 62 07  ●  CVR: 32 31 75 10

rune.kirkmand@gmail.com  ●  rk-teknik.dk

Brug din lokale elektriker i Skårup
Vi hjælper med både små og store opgaver:



9

Folkefest 2013 
Lørdag den 26. oktober var der igen gang i Skåruphallen hvor ca. 350 festglade 
mennesker fra Skårup og omegn var samlet til endnu en fantastisk Folkefest. 

Anders, Thomas og 
Rasmus leverede 
musikken før og under 
spisningen 

Der blev sunget godt med på den 
udleverede fællessang. 

Forsangeren i ”Hvide Løgne” 

Pyntning af hallen blev igen i år udført af Kirsten Højrup, Højrup Dekoration og 
Marianne Ellehauge, Damgårdens Blomster. Disco kuglerne i loftet samt LP-plader på 
bordene gav den rigtige 80ér stemning.     
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Folkefest 2013 
Årets Skårupborger blev i år to personer. 

Anni Buch og Nielsine Spillemose fik i år 
prisen for deres store frivillige arbejde i 
bl.a. Pensionisthuset. 

  

Tøselogen ”Pink Ladies” deltog i festlighederne, men kun med halv besætning.                     
I 2014 vender de tilbage i fuld styrke. Glæd jer til dette festlige selskab!!! 
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Folkefest 2013 

Der var fuld gang i dansegulvet, både da Hvide Løgne gav den gas på scenen og 
i deres pauser hvor DJ Jesper Hansen spillede en god blanding af ny musik og de 
klassiske disco-hits. 
Hvem mon der skal spille til næste år? Det kan DU finde ud af ved at følge 
annoncerne i de kommende udgaver af Folk & Fæ. 
Festens overskud på kr. 40.000 går til Skårup Kultur- og Idrætscenter. 

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

Folkefest 2014 

Lørdag den 25. oktober 2014 
Foto: Henning Philbert 

Tekst: Festudvalget 
fte l s  

Hvis du fik en sort skindjakke for meget med hjem efter festen, kan du få 
det tilhørende vinterfoer ved henvendelse på tlf. 51 35 54 14. 
Alternativt kan jakken afleveres til rette ejermand!! 
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Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

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

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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”



13

Lørdag den 23. november kl. 9 mødtes 19 glade kursister i 
seminariets tidligere lærerværelse, hvor der var dækket 
op til morgenkaffe med en lille snaps (som Tom Kristensen 
ville have gjort) til at starte på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst: Helle Bøving 
Fotos: Torben Sørensen 
 
 

Herefter fortalte en veloplagt Inga-Britt Olsen 
om Tom Kristensens liv og virke som forfatter. 

Højskolen i Skårup har sendt de første frø ud ..... 

... og har holdt det første kursus: Hærværk og Kvindehjerter på Thurø.... 

Efter en lækker frokost fra Carlos' køkken fortsatte 
Inga-Britt sin fortælling om Karin Michaëlis, hvorefter 
hele flokken drog til Thurø, hvor vi bl.a. så det skønne 
hus 'Torelore', hvor begge forfattere har boet i en 
årrække, dog på hver sit tidspunkt. 

Dagen sluttede med en overdådig middag og de 
sidste fortællinger om Karin Michaëlis svære år i 
USA under 2. Verdenskrig. 
TAK til Super Brugsen, som sponsorerede  
vin til middagen!!! 
Alle var mætte af mange gode indtryk og utrolig 
dejlig mad. En helt igennem dejlig dag! 

HUSK  
at der er endnu to spændende kurser  

i januar og marts 2014. 
Se mere på  

www.hiskaarup.dk 
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”Jeg kan da godt prøve,” siger Mads på 10 år, 
og så vender han ellers bunden i vejret på sig 
selv og går på ænder på køkkengulvet. E  er 
en vell kket tur en over det fi ne trægulv og 
 l age igen, popper ads  oved opad igen, nu 

med et rødligt strøg. å vores g mnas  k old 
inde i Svendborg skal vi kunne stå på hænder i 
mindst 20 sekunder.” fortæller han. ”Det øver 
jeg mig på, for det skal jeg bare kunne, når vi 
skal lave opvisninger.” Mads har fået pusten 
igen og fortæller stolt om sin store interesse, 
g mnas  kken. En interesse, an ikke ar fra 
fremmede, idet både hans mor og far har været 
ivrige gymnaster.

i er på esøg os en af olk  æ s n ere 
sponsorer, RK Teknik, på Skårupørevej 12. 

irmaet older  l på adressen og estår af 
Rune Kirkmand, som bor her sammen med sin 
hustru, Jane og deres to børn, Mads (10 år) og 
Ane (14 år). Straks vi træder ud af bilen, mærkes 

liv og engagement med  o  e rammer åde 
ude og inde. Der er øjt  l lo  et med musik og 
g mnas  k og oga, og liv og glade dage. 

Det er e  er ånden en del år siden, at ane og jeg 
slog vores folder med g mnas  k og opvisninger, 
men vor ar vi a   mange fantas  ske oplevelser 
gennem g mnas  kken,  siger une. ane nikker 
og fortsæ  er  i ar are så meget andet at se 
 l i det daglige, så der er ikke rig  gt  d  l alt det, 

vi gerne vil nå. Vi prøver at engagere os i så meget 
som muligt i alt det lokale, men det kan godt 
være lidt af en udfordring, når vi også skal have 

verdagen  l at køre.

Og der er meget, familien skal nå. Mens Mads 
går op i g mnas  kken med liv og sjæl, er ne 

elt opslugt af musik. un går  l klaver og øver 
mange  mer om ugen, og når un kommer 

jem e  er en lang dag med skole og spil, kan 
un sagtens fi nde på at sæ  e sig ved klaveret 

og spille videre i  ere  mer.  e  erårsferien 

Sikken voldsom travlhed….

Jane og Rune sammen med Citta foran deres dejlige stuehus

RK Teknik aps
v. Rune Kirkmand

Tlf. 71 72 62 07 ● CVR: 32 31 75 10
Din lokale elektriker i Skårup

rune.kirkmand@gmail.com ● rk-teknik.dk

Foto: Henning Philbert   Tekst:Anders Carlsson
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var un med i et stors  let 
og landsdækkende projekt 
”Musikstarter Camps”, som 
involverede en masse unge 
mennesker fra store dele af 
landet og vis ini  a  vtagere var 

ep ew, oskilde es  val og 
Ungdomsringen.

”Vi lever et meget travlt liv, 
synes vi”, siger Jane, og Rune 
fortsæ  er  a, men eldigvis 
kan jeg i vid udstrækning selv 
 lre  elægge min ar ejdsdag. 

Som selvstændig arbejder 
man på en måde, der ikke har 
meget med et   l  jo  at 
gøre. Selvfølgelig er der en del 
opgaver, der skal udføres og løses 

ude hos kunderne. Det er klart. Men jeg kan i 
høj grad planlægge, hvornår jeg er ude af huset, 
og hvornår jeg har kontorarbejde eller andre 
opgaver, der kan udføres herhjemme fra. Det 
giver en  eksi ilitet, og midt i al travl ed giver 
det en frihed, som vi alle nyder godt af.” Jane er 
lærer på Tåsingeskolen i udskolingen, og hun kan 
godt mærke, at arbejdet tager mere og mere af 

verdagens  mer. Særligt e  er de n este ændringer 
med udvidet skoledag og  ere og  ere opgaver, 
kn  et  l lærergerningen. Så er det godt, at unes 
ar ejde giver plads  l  eksi ilitet. vis en af 

ørnene skal  l læge, eller vis der sker et eller 
andet uforudsigeligt, kan une nemmere træde  l 
og ordne, hvad der skal gøres.”, forklarer Jane. ”Det 
er også med  l at give en ro og sammen æng i 
hverdagen.”

Rune trådte sine barnesko i Ollerup, hvor hans far 
underviste på mnas  k øjskolen. i   ede  l 
Elbæk i Østjylland, da jeg gik i 4. klasse og var 10 år. 

i   ede, fordi mine forældre lev forstanderpar 
på Elbæk Folkehøjskole”, fortæller Rune. Jane og 

une kom  l at gå i samme klasse på Søvind skole, 
og senere i skoleforløbet blev de to kærester. Jane 
supplerer istorien  i ar kendt inanden lige 
siden skole  den, og da vi lev lidt ældre, var vi ikke 
i tvivl om, at det skulle være os to.”.

åde une og ane tog ak  vt del i det lokale 
g mnas  kliv i det østj ske. une tog så et op old 
på mnas  k øjskolen i Ollerup i  og dere  er 
startede han på elektrikeruddannelsen, som han 
a  rød for at   e  l Svend org. eg ar ejdede 
en periode som handicaphjælper og tog linjefags-
uddannelse i idræt på Skårup Seminarium. Det var fra 

- . å det  dspunkt avde jeg en drøm om at 
live idrætslærer på en e  erskole. , fortæller une 

videre. oråret  var ane så på mnas  k øjskolen 
i Ollerup, og da un slu  ede der,   ede un også fra 
det j ske  l Svend org og et år senere eg ndte un sin 
læreruddannelse på Skårup Seminarium.”

Familien omgivet af lys og kravlenisser



16

 -  var une i militæret og fra -
 var an udsendt  l osnien. Det lev en 

 d, der påvirkede mig meget, ja jeg tror ikke, 
at nogen af de udsendte kan undgå at blive 
påvirket af alt det, der foregår i et krigshærget 
land. , fortæller une og fortsæ  er  Det er 
umuligt at fortælle andre, der ikke har oplevet 
det, hvad det vil sige at være udsendt. Men 
ane fi k mig overtalt  l ikke at overveje at live 

udsendt igen. ne var nemlig kommet  l verden 
i , og nu lev det vig  gste selvfølgelig at 
skabe gode rammer for vores nye familie.”

une går ud i køkkenet for at ente mere ka  e, 
og da an kommer  l age fortsæ  er an  
”Vi købte stedet her i 2001, og i stedet for at 
fortsæ  e som lærer, eslu  ede jeg mig for at 
gøre min elektrikeruddannelse færdig. Vi havde i 

mellem  den også fået ads. eg fi k plads os 
Poul Olsen i Svendborg. Det var den bedste plads 
som lærling, jeg tror jeg kunne have fået. Poul 
Olsen havde underenterprise på Fåborg Værft, 
hvor hans folk stod for al skibselektronik. Så jeg 
kørte til Fåborg hver dag. Men på et tidspunkt 
mente jeg, at jeg skulle prøve lidt andet også, 
rent fagligt. Så jeg fik arbejde hos Henning 
Madsen i Vester Åby. Her gjaldt det først og 
fremmest mere almindeligt elektrikerarbejde 
med usinstalla  oner og lignende opgaver. 
Senere vendte jeg så  l age  l oul Olsen igen.

Vi tager nu en pause i samtalen for at gå ud og 
se på omgivelserne med have og værksted og 
lager. Familiens ejendom ligger på en over 4000 
m  grund, så der er nok af plads  l åde ave 
og ak  viteter for ørnene.

”Vi købte som sagt 
ejendommen i 2001, og 
dengang havde vi ingen anelse 
om, hvad det var for et stuehus, 
vi skulle  l at   e ind i.  
fortæller Jane, mens hun peger 
hen mod indkørslen. ”Lige 
d r  l øjre for indkørslen lå 
stuehuset. Nu er der kun den 
ene række sten fra fundamentet 
 l age. Det viste sig nemlig 

at være en meget skrøbelig 
bygning, som vi endte med at 
må  e rive elt ned  l soklen. 
Fundamentet var dårligt og 

ele konstruk  onen gjorde 
huset ustabilt.” Jane tager en 
d  indånding, og fortsæ  er  
”Nu kan vi heldigvis smile af 
det, men dengang var det 

Hele familien adventshygger
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fuldkomment 
vanvi   gt og da 
vi stod midt i hele 
sagen virkede det 
totalt uoverskueligt.” 
Rune tager over og 
fortæller, at selv om 
han og Jane havde 
tegnet en fuldgyldig 
ejerski  eforsikring 
og sagen skulle være 
fuldstændigt klar og 
entydig, skulle der 
gå fi re år, før de e  er 
et forlig afslu  ede 
sagen og kunne 
komme videre 
med hverdagen 
uden problemer og 
udmarvende møder 
og korrespondancer 
bl.a. med et dansk 

ureaukra  , der 
ikke ligefrem 
glimrede ved ur  g 
behandling af 
sagen.”

”Vi begyndte egentlig med at bo i det gamle 
stuehus og mærkede i starten ikke noget 
usædvanligt. Men da vi havde boet i det gamle 
stuehus en længere periode, blev det hele 
for utr gt, og vi eslu  ede os for at   e 
herover i sidebygningen”, fortæller Rune, og 
mens Jane går i forvejen ind i deres gamle stue 
i sidebygningen, fortæller Rune, at de blev 
nødt  l at indre  e ele den gamle side gning 
 l privat olig med interimis  ske værelser  l 

børnene og køkken og andre faciliteter. ”Men 
når vi skulle op på toile  et om na  en, skulle vi 

lø e over perlegruset, for toile  et lå ved det 
gamle stuehus,” kommer det gysende over fra 

Jane, der peger ind mod et af børnenes gamle 
værelser. En dag var ads  l fødselsdag os 
en af sine kammerater fra klassen, og da han 
kom jem ud rød an egejstret  Og så avde 
han et vindue i sit værelse!”,” fortæller Jane og 
fortsæ  er  or se er, der er ingen vinduer 
eller andet lysindfald herinde.”

amilien oede i side gningen ind  l 
novem er , vor de kunne   e ind i deres 

Familien i julestemning foran huset 
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nye og dejlige stuehus. Et hus, de havde bygget 
på i en længere årrække og tegnet selv fra 
grunden af. ”Det tog ca. et år at bygge det nye 
hus i samarbejde med Flex Bolig og med hjælp 
fra en masse dejlige mennesker,” fortæller Jane, 
mens familiens g ldne a rador, i  a, lader 
sig rive med af hendes begejstring og logrer og 
danser foran Deres udsendte. ”Det var i øvrigt 
også med hjælp fra gode venner, at det gamle 
stue us endeg ldigt lev revet ned i dec. , 
slu  er ane eretningen om den lange og 
trange vej mod et nyt hjem og nyt hus.

”Nu har det så vist sig at være en stor fordel, 
at vi gjorde så meget ud af sidebygningen”, 
fortæller Rune. ”For der er isoleret over det 
meste, og vi fi k indre  et åde lager og kontor 
 l den virksom ed, jeg i  ere år avde gået og 

lagt planer for. Den store stue har Jane planer 
om at indre  e  l oga-rum med undervisning i 
afslapning og medita  on.

Drømmen om at få sit eget kunne nu føres ud i 
livet, og i  startede une sit eget fi rma, K 

Service op, vor an ud over installa  onsar ejde 
også har taget ud og udført termografering på 
bygninger. Han har så siden fået et spændende 
samar ejde i stand med fi rmaet rein olm, 
et fi rma, der ar  l use i Odense og som ar 
specialiseret sig i papirisolering. 

”Jeg nyder livet som selvstændig”, siger Rune. 
eg ar netop ladet mit fi rma omdø e, så det 

nu hedder ”RK Teknik”. Jeg har en kundekreds, 
der spænder vidt omkring, lige fra en del her i 
Skårup og omegn, og  l store dele af n.

”Og Rune holder oven i købet af kontorarbejdet,” 
supplerer ane. Et ar ejde, de  este nok 
tager med som et nødvendigt onde, men 
sådan har Rune det ikke. Momsregnskaber og 
udar ejdelsen af  l ud passer am rig  g fi nt.

Vi bevæger os igen ind i varmen i den dejlige 
stue. i  a ar for længst fundet sit lune jørne 
og slumrer nu hen i en salig søvn. Den sidste kop 
ka  e n des, inden familien må videre med deres 
mange gøremål. Der er stadig længe  l a  en .

Rune med fi rmaets nye logo
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10,000,- kr. fra SuperBrugsen
Så blev spændingen endelig udløst.

De glade modtagere (og den glade uddeler Kim Ernstsen) var mødt op i SuperBrugsen for at 
modtage hver en check. - Det er kunderne i butikken, der har bestemt, hvordan de 10,000,- kr. 
skulle fordeles mellem de 3 ansøgere. Hver gang man handler i butikken, kan man tage en polet 
og lægge den i en af de tre bokse, alt efter hvad man gerne vil støtte. - Og her er så resultatet:

En glad Kim Ernstsen
De tre glade modtagere:

 Åbyskov Forsamlingshus – Damgården – Skårup Roadrunners 
   2,643,91 kr. 4809,98 kr.    2546,11 kr.

 Hvem mon bliver de næste 3 heldige?
Hent et ansøgningsskema hos Kim Ernstsen i 
SuperBrugsen. - Fra 1. januar starter en ny 
omgang, hvor SuperBrugsen igen støtter 3 
lokale aktiviteter.
Henover julen køre en landsaktivitet, hvor alle 
SuperBrugser har afsat 1,000.000,- kr. til  
følgende organisationer:   
Mødrehjælpen  - Care – Børns Vilkår
Igen er det kunderne, der bestemmer, hvilke af 
disse 3 organisationer, der skal have flest penge.

                          Tekst og foto: Henning Philbert 
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Tusind—tusind tak til alle der har stemt på Damgårdens Plejecenter i forbindelse 
med Super Brugsens kampagne ”Støtte til fællesskabet i lokalsamfundet.” 
Pengene vil blive brugt til økonomisk hjælp til en udflugt for Plejecentrets beboere og 
Dagcentrets brugere. 
Turen vil blive afviklet til foråret—når bøgen står grøn og fuglene synger! 

Gudrun Hansen og Niels Thorum ved stemme boxene ! 
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ÅRETS SKÅRUPBORGERE 
Prisen ”Årets Skårupborger” er igen i år delt mellem to personer, Annie Buch og Nielsigne Spillemose, 
medstiftere og aktive medlemmer af Pensionisthusets Støtter, med i bestyrelsen omkring 
Pensionisternes Hus, hvor Annie er kasserer og i Skårup Pensionistforening, hvor Nielsigne er 
formand. Folk & Fæ har taget en snak med de to driftige damer.  

Annie og Nielsigne har først rigtig lært hinanden rigtig at kende, da de begge var medlemmer af 
pensionistforeningen omkring 2005. De har begge to boet med deres familier i byen. Annie siden 1966 
og Nielsigne siden 1967, da hun flyttede hertil fra Oure. Gennem tiden har de to aktive damer hver 
for sig sat deres præg på mange foreninger i lokalområdet og i de sidste år har de lavet et 
kæmpestort fælles arbejde i de tre foreninger omkring Pensionisternes Hus. Den fine påskønnelse 
fra byens borgere må siges at være faldet på rette sted. 

Annie Buch 

Annie er født i 1939 på Åbymarken 
33, den nuværende Åbyvejen. Annie 
har altid været aktiv i det lokale 
foreningsliv og blev allerede som 20 
årig i 50’erne medlem af 
gymnastikforeningen SNG; ”Skårup 
Ny Gymnastikforening.  Det var inden 
Skårup Hallen blev bygget og 
dengang Hans Rosager var formand. 
Annie har nemlig spillet håndbold i 
mange år og hendes hold har vundet 
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5 Danmarksmesterskaber i udendørs håndbold. (På billedet ses Annie siddende yderst til højre og 
Inger Stilgaard yderst til venstre)  

Siden har Annie været med i adskillige lokale bestyrelser; i forældrerådet til Spejderne 
”Pionererne”, i Forældreforeningen i Skårup Øvelsesskole, i Menighedsrådet, i Husflidsforeningen og 
sidst men ikke mindst i Pensionistforeningen i over 10 år og i foreningen Pensionisthusets Støtter 
siden stiftelsen i 2006. 

Annie har hele sit liv arbejdet med 
husholdning og madlavning. Som 15 årig 
blev hun sendt ud at tjene først hos 
familien Brogård på Skovgård, som 
ligger i Ulkens dal. Senere da gården 
brændte, blev den genopbygget på 
markerne på toppen af bakken. Da 
Annie var 18 år, kom hun på 
husholdningsskole i Vejle. Senere 
arbejdede Annie som kokkepige på 
Gudbjerg Alderdomshjem, indtil hun 
stiftede familie og blev gift med Hans Jørgen Buch og fik god brug for sine husholdningsevner i 
familien med parrets 3 drenge, Arne, Simon og Lars. I årene efter var Annie medhjælpende hustru, 
idet hun og hendes mand ejede den nuværende Skårup Autoservice, som i 1983 blev solgt til Steen 
Fønskov. Familien flyttede til Vildmarken og Annie fik arbejde i køkkenet på Damgården, som hun selv 
betegner som byens bedste arbejdsplads. 

Nielsigne Spillemose 

Nielsigne er oprindelig fra Oure, født i 1943 og gik i 
skole i den daværende Oure Gamle skole, der blev 
til Sct. Michaels Skole, da den blev centralskole og 
som i dag huser Oure Friskole.  

Nielsigne er udlært kontorassistent hos Nikolaj 
Kjær, et autofirma i Korsgade, som senere flyttede 
ud på Odensevej. Da hun var udlært i 1965 blev 
Nielsigne og Hans gift og Nielsigne fik arbejde som 
kontorassistent ved Oure/Vejstrup Kommune.  
Et arbejde, hun husker med glæde.  
Siden startede hun på sin gamle skole som 
skolesekretær og fik sin gamle lærer som leder. 
Hun var med til overflytningen fra Oure Gamle 
Skole til Sct. Michaels Skole i 1974.  

Da børnene, Karin, Ulla og Thomas begyndte at 
ankomme, flyttede familien til Skårup. I 1967 købte 
parret således Damgården, som Folk & Fæ havde 
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artikel om i sidste nummer. Efter en lang årrække som skolesekretær havde Nielsigne lyst til 
forandring og blev derefter ansat på kontoret i Hjemmeværnet, først i Svendborg og siden i Odense. 
Nielsigne og Hans har begge været medlemmer af hjemmeværnet i over 25 år.  

Nielsigne var med til at oprette støtteforeningen til gymnastikforeningen. Hun har også været med i 
spejderbevægelsen, da børnene var spejdere. Karin og Thomas er stadig med i Spejderbevægelsen. 
Senere blev Nielsigne tillige medlem af Divisionsrådet, Bro-division, som er en sammenslutning af alle 
blå spejdere på hele Sydfyn, Tåsinge og Langeland. 

 
Fælles Foreningsliv 

I 2003 gik Nielsigne på efterløn og nogle år 
efter meldte hun sig ind i Pensionistforeningen. 
Som borgere i Skårup kendte Nielsigne og 
Annie jo udmærket hinanden, men med det 
fælles arbejde i Skårup Pensionistforening 
startede deres gode og tætte samarbejde.  
Nielsigne er i dag formand for foreningen. 
Udover Annie og Nielsigne er der 3 medlemmer 
af foreningen, som har meget at tage sig af og 
derfor holder møde hver 14. dag.  

I 2006 var Annie, Erik Pedersen og Nielsigne 
med til at oprette støtteforeningen, 
Pensionisthusets Støtter. Foreningen har sin 
egen bestyrelse, hvor Annie gennem de sidste 
ca. 5 år har været formand og Nielsigne er 
kasserer.  

Huset, som blev bygget i 1972 af frivillig 
arbejdskraft blandt Pensionistforeningens 
medlemmer, kan ikke selv søge midler til 
forbedringer og renoveringer, så det tager støtteforeningen sig af. Foreningen søger midler hos 
banker, sparekasser, foreninger og forskellige fonde. Senest har de fået 100.000 af Velux-fonden og 
hele 300.000 kr. af Nordea Fonden samt fra Borgerforeningen og forskellige banker. Så nu kan den 
længe ønskede renovering blive realiseret. Planerne er klar og man regner med arbejdet går i gang til 
foråret. Endevæggen skal flyttes 8 m, så køkkenet kan udvides og der bliver plads til et depot. Huset 
får nyt tag. Derudover er der allerede ved frivillig arbejdskraft etableret et handikaptoilet. 

Annie og Nielsigne understreger, at selvom huset hedder ”Pensionisternes Hus”, så er huset for alle. 
Alle og enhver kan leje sig ind til private fester og arrangementer.  Foreninger o.l. kan ligeledes leje 
huset til forskellige aktiviteter. De 3 foreninger omkring huset har selv deres faste arrangementer; 
Her er jule- og forårsmarked hvert år, nørkleeftermiddage og kortspil hver uge. Andre 
arrangementer som hattefesten for damer, fiske- aften og den årlige lokale kunstudstilling har der 
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desværre ikke været tilstrækkelig opbakning til, så det er taget af plakaten. Men damerne giver ikke 
op, nu forsøger foreningen med et nyt arrangement; en søndagsmartiné i december.  

Så Annie og Nielsigne og de tre foreninger skal nok finde på nye spændende arrangementer til glæde 
for alle i Skårup. 

 

Læs mere om Pensionistforeningen på: www.skaaruppensionistforening.dk 

Leje af pensionisternes Hus: kontakt formanden på 62231270 efter kl. 18. 

Kontakt til Pensionisthusets Støtter: 62231058        

 
        Tekst: Vibe. Foto: Henning samt fra Annie og Nielsignes gemmer. 
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TØMRERMESTER HUUS
ALT I RENOVERING OG NYBYGNING
TØMRER/ SNEDKER ARBEJDE ¿ TAG RENOVERING ¿ ENERGI RENOVERING ¿ DØRE 
OG VINDUER ¿ FACADER ¿ TERRASSER ¿ GULVE ¿ MONTAGE AF SOLPANELER 

TØMRERMESTER HUUS

DIN GLADE TØMRER

VIDJEKROGEN 8 B

5881 SKÅRUP

TLF 23 44 05 47

• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

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

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

 HOLMDRUP
 KLOAKSERVICE
 OG MASKINSTATION Aps.
 AUT. KLOAKMESTER

 DØGNVAGT
 62 23 12 08

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

Selskaber  på op til 65 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56
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Annes boghylde
 

Mit navn er Anne Servais og jeg er bibliotekar og uforbederlig 
læsehest og arbejder en gang om ugen (onsdag)på Skårup Bibliotek.
Jeg har tænkt mig at anmelde 2 gode bøger hver gang her i bladet.
Bliver du inspireret til at låne bøgerne, så trop bare op på Skårup 
Bibliotek mandag og onsdag mellem kl. 14 og 18. Du kan også 
kontakte mig på denne mailadresse : anne.servais@svendborg.dk

Karin Alvtegen: En sandsynlig historie

Karin Alvtegen har en særlig fremragende evne til at beskrive menneskesindet så dybdeborende 
så kun Håkan Nesser kommer op på højde med det. Hun debuterede i 1998 med romanen ”skyld” 
og hun siger selv at hun for alvor kom i gang med skriveriet som en slags terapi. Hendes bror døde 
en voldsom død og hun havde i årene derefter en lang periode med depression og angstanfald. ”En 
sandsynlig historie” er hendes femte roman.

Helena bor alene sammen med sin 13-årige datter Emilie i Norrland i Sverige. Hun driver egenhændigt et hotel 
efter hendes mand forlod hende og fl yttede til Stockholm. Datteren savner faren og Stockholm meget. Men Helena 
har uden skelen til datterens savn besluttet sig for, at de skal blive boende. Parallelt med Helenas historie kører 
historien om mangemillionæren og selvmordskandidaten Anders som kører galt i sin bil oppe i Norrland. Han bor 
i Stockholm men er, da ulykken sker, på vej op for at købe en meget sjælden guitar af en særling ved navn Verner. 
Helena er nabo til Verner og Anders mangler et sted at overnatte da han ikke er helt frisk efter ulykken. Han bliver 
hængende på hotellet fordi Helena tilbyder ham et job som altmuligmand. De to bliver meget gode venner og taler 
meget fortroligt sammen.
Verner, særlingen kommer til at spille en stor rolle i de 2 menneskers liv, det viser sig nemlig at han er en særde-
les klog mand, som besidder nogle helt særlige psykiske evner. Han fortæller Helena nogle sandheder om hendes 
forhold til datteren - og sandheden er som sagt ilde hørt. I takt med at vi lærer de 2 mennesker Helena og Anders 
bedre at kende, er der hele tiden tilbageklip til deres barndom. Helena er opvokset med en alkoholisk mor. Anders 
mor døde da han var lille, faderen var en distræt fysiker som ikke var en særlig nærværende far. Hændelser der har 
påvirket deres handlinger og følelser gennem hele deres liv. Dette er ”en sandsynlig historie” om mennesker og om 
den mulighed man som menneske igennem hele livet har til at forandre sig. En meget menneskeklog roman

Frederik Backman: En mand der hedder Ove
En helt vidunderlig og meget morsom bog, det er sjældent jeg har klukket så meget af grin, 
mens jeg også til tider sad med en lille tåre i øjenkrogen
Romanen handler (overraskende nok) om Ove på 59 år, han er for nylig blevet enkemand 
og sørger stadig meget. En gang om ugen tager han ud og besøger konens gravsted og 
fortæller hende alt hvad han har oplevet i ugens løb. Ove har altid været en sur og vrissen 
mand og hans kones død har bestemt ikke gjort det bedre. Som han siger så rørende: ”Hun 
var al farven i hans ellers sort-hvide verden”. Ove planlægger at begå selvmord op til fl ere 
gange, men bliver hver gang forhindret i det af sin søde og farverige iranske nabokone Par-
veneh. Han bliver langsomt indlemmet i deres familie og han afslører en meget omsorgs-
fuld side af sig selv og begynder at hjælpe dem med dagligdags ting. Efterhånden dropper 
han tanken om selvmord især da Parvenehs børn begynder at kalde ham bedstefar.
 En vidunderlig livsbekræftende roman om, hvordan det aldrig er for sent at ændre sig til 

det bedre og fi nde en mening med livet efter ægtefællens død. Jeg elsker den bog
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Hjertestarteren ved Skårup Halle er atter på plads. 

Nu kan Skårup Idrætsforening igen være med til at redde liv med den 
hjertestarter, som Tryg Fonden har doneret.  
Hjertestarteren har i forbindelse med ombygningen være afmonteret i en 
periode. Vi har i samme periode ansøgt Tryg Fonden og et varmeskab, således 
at hjertestarteren kunne placeres udendørs. Tryg fonden bevilgede skabet og 
Rune Kirkmand stillede venligt op og forestod montereingen. 
Den nye placering af hjertestarteren er på den nordvestlige gavl af hallen. 
Denne placering skyldes at hjertestarteren ikke bør hænge i direkte solskin.  

Hvis en person falder om med hjertestop, øger en hurtig behandling med en 
hjertestarter - eller en AED, som den også hedder - chancerne for at personen 
overlever. 

Chancen for at overleve et hjertestop falder med 10 procent for hvert minut, 
der går, fra hjertestoppet indtræffer, til man får hjælp. I Danmark er der hvert 
år omkring 3.500 personer, som falder om med pludselig, uventet hjertestop 
uden for hospital – og af dem overlever blot ca. 6,5 procent.  
Hvor Trygfondens hjertestarter har været anvendt har ca. 50 procent 
overlevet. 
 
Den mest effektive behandling ved hjertestop er stød med en hjertestarter. 
Derfor er det vigtigt, at hjertestartere bliver hængt op over hele landet, så der 
er størst mulig chancen for, at der er en i nærheden, når der sker hjertestop 
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Efter at vi fik bevilget hjertestarteren her i Skårup har efterhånden 20 
personer gennemgået kursus i livreddende førstehjælp samt brug af 
hjertestarteren. ALLE kan dog bruge en hjertestarter og ALLE bør bruge den 
hvis behovet er der (se artikel andetsteds her i bladet) 
 
Når hjertestarteren tændes, guider en stemme dig gennem alle trin, og der 
afgives kun stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Du behøver dermed ikke 
forhåndskendskab til hjertestarteren.  
 
Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må derfor aldrig tøve med at 
tage den i brug. Det er altid bedre at gøre noget end at forholde sig passivt, 
selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig i 
Hvis adgangen til hjertestartere bliver bedre, og flere danskere lærer 
førstehjælp, vil flere liv kunne reddes. Derfor har Tryg Fonden siden 2006 
hvert år doneret 100 hjertestartere til offentlige steder, hvor der færdes 
mange mennesker. Indtil nu er 50 liv blevet reddet. 
 
Til alle Tryg Fondens hjertestartere udnævnes en lokal person som ”Fadder” 
for hjertestarteren. 
Fadderen har ansvaret for at der uddannes lokale personer i brugen af 
hjertestarter samt at føre tilsyn med hjertestarteren.  
Niels Mark Aagaard er Fadder for hjertestarteren i Skårup.  
 
 
Du kan se, hvor Tryg Fondens hjertestartere er placeret på 
www.hjertestarter.dk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sådan bruger du en hjertestarter / AED (Automatisk Ekstern 
Defibrillator) 
 
Når du har konstateret hjertestop alarmeres 112 og herefter hentes en 
hjertestarter, hvor du skal gøre følgende: 

• Åben og tænd hjertestarteren, der med en stemme vil guide dig 
igennem hele forløbet. 

• Fjern tøjet fra personens overkrop og placer hjertestarterens to 
elektroder på brystet, som anvist på elektroderne. 

• Hjertestarteren vil fortælle dig om du må røre ved personen, mens 
hjertestarteren analyserer personens tilstand. 

• Hjertestarteren giver besked på, om du skal fortsætte hjertemassage 
og kunstigt åndedræt eller afgive stød ved at trykke på en knap på 
hjertestarteren. 

• Det kan være nødvendigt med flere stød. 
• Lyt altid til hjertestarterens anvisninger. 
• Læg personen i stabilt sideleje, når der er normal vejrtrækning, og 

afvent ambulancen. 
 
Læs mere på hjertestarter.dk 
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Hvad	  gør	  du	  hvis	  en	  person	  falder	  bevidstløs	  om?	  

	  

Korrekt	  førstehjælp	  er:	  
Skabe	  sikkerhed,	  Vurderer	  personen,	  Tilkalde	  hjælp,	  Giv	  førstehjælp.	  

	  

Skabe	  sikkerhed:	  
Hverken	  den	  til	  skadekommende	  eller	  du	  må	  udsættes	  for	  yderlig	  fare.	  Det	  kan	  være	  nødvendigt	  
at	  flytte	  den	  til	  skadekommende	  til	  et	  sikkert	  sted.	  

	  

	  

Vurderer	  Personen:	  
For	  at	  finde	  ud	  af	  om	  den	  livløse	  person	  er	  bevidstløs	  eller	  bare	  sover,	  skal	  du	  ruske	  i	  personen	  
samt	  tale	  højt/råbe	  til	  personen.	  Reagerer	  denne	  ikke	  er	  vedkommende	  bevidstløs.	  	  
Er	  du	  alene	  med	  den	  bevidstløse,	  så	  råb	  efter	  hjælp.	  

Undersøg	  derefter	  om	  den	  bevidstløse	  har	  vejrtrækning.	  	  
Tag	  fat	  i	  pande	  og	  hage	  og	  pres	  forsigtigt	  hovedet	  bagover.	  Lyt	  nu	  om	  
der	  er	  vejrtrækning	  samtidigt	  ved	  at	  du	  ser	  på	  den	  bevidstløses	  
brystkasse	  om	  den	  hæver	  og	  sænker	  sig,	  samtidig	  lytter	  du	  efter	  
vejrtrækning.	  
Er	  der	  normal	  vejrtrækning,	  så	  læg	  den	  bevidstløse	  på	  siden	  i	  Stabilt	  
sideleje	  og	  ring	  112.	  

Hvis	  der	  ikke	  er	  normal	  vejrtrækning	  skal	  du	  straks	  ringe	  112.	  Efter	  
alarmeringen	  skal	  du	  gå	  i	  gang	  med	  Hjertelunge-‐redning	  (HLR).	  

	  

	  

	  

Blot	  den	  bevidstløses	  overkrop	  og	  placerer	  din	  ene	  håndrod	  midt	  på	  brystbenet.	  Sæt	  din	  anden	  
hånd	  ovenpå	  og	  tryk	  lige	  ned	  i	  brystet.	  	  
Du	  skal	  trykke	  med	  en	  dybde	  på	  5	  til	  6	  cm,	  30	  gange	  med	  en	  hastighed	  der	  svaret	  til	  to	  gange	  pr.	  
sekund.	  
Herefter	  presses	  den	  bevidstløses	  hoved	  tilbage	  som	  før	  og	  du	  giver	  to	  indblæsninger	  (mund	  til	  
mund).	  	  
Du	  skal	  blot	  ånde	  normalt	  ud,	  indtil	  du	  ser	  den	  bevidstløses	  brystkasse	  hæver	  sig.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Herefter	  endnu	  en	  indblæsninger	  –	  mund	  til	  mund.	  
Gentag	  nu	  de	  30	  tryk	  i	  brystet	  efterfulgt	  af	  to	  indblæsninger.	  Således	  fortsætter	  du	  til	  hjælpen	  
kommer.	  
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Hvis	  der	  er	  en	  hjertestarter	  inden	  for	  rækkevidde	  (eller	  at	  I	  vurderer	  at	  den	  kan	  hentes	  hurtigere	  
end	  at	  ambulancen	  kommer).	  
Er	   	  flere	  til	  at	  yde	  førstehjælp	  så	  følger	  den	  ene	  det	  herover	  beskrevne,	  imens	  den	  anden	  henter	  
hjertestarteren.	  	  
Den	  person	  der	  er	  startet	  med	  HLR	  fortsætter	  med	  dette	  indtil	  den	  anden	  kommer	  med	  
hjertestarteren.	  Herefter	  følges	  hjertestarterens	  anvisninger.	  	  

-‐ Lyn	  posen	  til	  hjertestarteren	  op.	  
-‐ Træk	  i	  håndtaget	  midt	  på	  hjertestarteren.	  Hjertestarteren	  er	  nu	  aktiveret	  og	  fortæller	  dig	  

hvad	  du	  skal	  gøre.	  
-‐ Under	  håndtaget	  sidder	  de	  to	   DS	  som	  skal	  monteres	  på	  den	  bevidstløses	  bare	  

brystkasse.	  Det	  er	  tydeligt	  vist	  på	  hver	   DS,	  hvor	  på	  brystkassen	  den	  skal	  placeres.	  	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  huden	  er	  tør.	  Hvis	  ikke	  så	  tør	  den	  bevidstløses	  brystkasse	  af	  med	  den	  klud	  
det	  ligger	  sammen	  med	  hjertestarteren.	  	  
En	  meget	  behåret	  person	  skal	  have	  fjernet	  hårene	  hvor	   DSE E	  skal	  sidde	  –	  der	  ligger	  
engangsskraber	  i	  tasken	  sammen	  med	  hjertestarteren.	  

-‐ Hvis	  hjertestarteren	  beder	   er	  om	  at	  genoptage	  HLR,	  skal	   	  lade	   DSE E	  sidde	  på	  den	  
bevidstløse.	  Hjertestarteren	  måler	  nemlig	  på	  hjertet	  undervejs.	  Hvis	  den	  så	  vurderer	  at	  der	  
er	  grund	  til	  at	  støde	  igen	  fortæller	  den	   er	  hvad	   	  skal	  gøre.	  

	  
ed	  en	  hjertestarter	  kan	   	  ikke	  lave	  noget	  forkert.	   n	  hjertestarter	  vil	  kun	  

anbefale	  stød	  hvis	  der	   han e	  for	  at	  stødet	  vil	  hjælpe.	   llers	  vil	  hjertestarteren	  
anbefale	  at	  fortsætte	  med	  H .	  	  
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Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                                                                                  Skårup Pensionistforening 
 
Skårup Pensionistforening. 
 
Året 2013 nærmer sig afslutningen. Foreningen vil gerne hermed ønske en 
glædelig jul og et godt nytår til alle medlemmer og til Folk og Fæ´s øvrige læsere. 
Vi håber at se rigtig mange af jer i 2014. 
I begyndelsen af året kommer vi rundt med medlemskort og vort nye blad. Prisen 
er som sædvanligt  
60. kr.  
Alle er velkommen.  Nye deltagere kan være med i 1-2 gange før medlemskab. 
 
 
Onsdag den 8. januar kl. 14.00. 
 
Gudbjeg Trioen med Ruth og Arne Hansen samt Else Bindzius  kommer og 
underholder med sang og musik.  
  
Onsdag den 22. januar kl. 14.00. 
 
Henning Hjort har sammen med sin kone rejst rundt i Vietnam.  Han kommer og 
viser os billeder og fortæller om turen. 
 
Onsdag den 5. februar kl. 17.00. 
 
Anita fra Bendixen´s fiskehandel kommer og fortæller og laver spændende 
fiskeretter, som vi får rig lejlighed til at smage på.  Aftensmaden er klaret for 
denne aften. Prisen er 100 kr. pr. deltager 
Af hensyn til arrangementet er der tilmelding senest den 27/1-2014 
 
Alle arrangementer afholdes i Pensionisternes Hus, på Skårup Stationsvej 10. 
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Juleafslutninger 
Byens forskellige institutioner kommer alle forbi 
til en juleafslutning i kirken. Familiemedlemmer 
og andre er selvfølgelig også velkomne.

Brumbassen  18/12  kl. 09.00
Børnehaverne  18/12  kl. 10.00
Dagplejebørnene  19/12  kl. 09.00 
Skårup Skole  20/12  kl. 09.00 og 11.15 
Husholdningsskolen  20/12  kl. 13.30  
                  

De 9 læsninger
Søndag den 22. december kl. 16.00.
4. søndag i advent fejrer vi gudstjeneste med de 
ni læsninger.  
Ni frivillige fra sognet fører os gennem  den 
poetiske fortælling fra skabelse til julenat kun 
afbrudt af musik og sang. Kom og tag del i en 
meget stemningsfuld gudstjeneste l skumringen 
få dage inden jul.

Nytårsgudstjeneste
Tirsdag den 31. december kl. 15.00
Det er efterhånden blevet 
en dejlig tradition at begynde 
årets festligste aften med en 
gudstjeneste. Bagefter ønsker 
vi hinanden godt nytår 
over et glas bobler i kirkens 
tårnrum, og således opstemt 
kan man tage hjem til de 
videre festligheder. 

Syngsammen
Første tirsdag i måneden i Kirkeladen kl. 19.00 - 20.00 
Vi fortsætter med sangaftenerne en tirsdag i 
hver måned, fordi det er skønt at synge sammen. 
Med konceptet: syng og lær, lærer vi om nye eller 
knapt så kendte sange og salmer, og så slutter vi 
af med en ønskekoncert, hvor vi kan synge de 
stykker musik, I holder mest af. 

Organist Ingrid Madsen står ved roret og  vi 
mødes: Tirsdag den 7. januar, den 4. februar, den 
4. marts og den 1. april.  Vel mødt!

Stille kirke
Hver onsdag eftermiddag mellem kl. 16.30-17.30 
Husk, at du kan lytte til 
sagte musik, tænde lys 
og måske finde lidt ro i 
sjælen i den Stille Kirke.

Kyndelmisse
Søndag den 2. februar kl. 10.00.
Lyset er på vej tilbage, og det skal hyldes!  
Kyndelmisse slår sin knude den 2. februar, der 
regnes for at være årets koldeste dag. Nu går 
det endelig i den lune retning med udsigt til 
forår, fuglefløjt og grønne spirer, og det fejrer vi i 
kirken med en lysmesse. 

Teater2tusind i Skårup kirke
Tirsdag den 4. februar kl. 16.00
MIN HISTORIE
Maria boede med sin mor og far i en lille landsby 
Pludselig en dag bliver de ført væk
I et overfyldt tog ankommer de til en fangelejr 
Maria bliver skilt fra sin familie. Hun er alene og 
fortabt - håbløst fortabt , men en dag giver en 
medfange hende en tynd, slidt bog - et eventyr  

I en billedrig og musikalsk fortælling, får vi indblik 
i det liv og de tanker, som livet i lejren skaber. 
Gennem en enkelt pige - én af mange skæbner 
- får en stor, ufattelig og grusom historie et 
menneskeligt ansigt. 

Forestillingen er tilrettelagt for konfirmanderne 
i Skårup og Tved, men andre er også meget 
velkomne. Fri entré.



Sognepræst
Ida Fonsbøl 
Østervangen 45 C · 5883 Oure 
Tlf. 62 23 11 12 
E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk 
Mandag fri

Præstesekretær
Jette Ø. Larsen 
Træffes torsdag kl. 09.00 - 13.00 
på Fåborgvej 20 5762 Vester Skerninge  
Tlf. 62 24 11 09 ·  E-mail: jelar@km.dk

Menighedsrådsformand
Tage Ditlev Jensen 
Hasselvænget 31, Lundeborg 
5874 Hesselager ·  Tlf. 62 23 24 44
E-mail: ingertage@privat.dk

Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 62 23 18 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
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Onsdage:  Kl. 16.30 - 17.30
Søndage:  Kl. 09.00 - 12.00

Skarup Kirke    Sogn

Torsdage kl. 10.00 -11.00
Til februar mødes nye forældre med babyer op 
til 8 måneder i kirken til babysalmesangtimer 
hver torsdag.
Vi synger, danser og laver fagter til sange og 
salmer og blæser sæbebobler m.m. Giv dig selv 
og dit barn en musikalsk oplevelse sammen, det 
er mega hyggeligt.
Vi mødes første gang torsdag den 6. februar kl. 10 
i kirken. Efter hver lektion er der mulighed for at 
hygge sig en times tid i Kirkeladen over kaffe og 
brød.
Tilmelding til Ingrid tlf. 62 28 12 07 eller 
madsensortebro@compaqnet.dk senest 24. 
januar 2014. 

“Syng med os” i Skårup
Tirsdag den 4. marts kl. 17.00
Fyraftensforedrag med Povl Christian Balslev
“Syng med os” - sådan hed en række radioudsend-
elser i 1930’erne arrangeret og tilrettelagt af 
komponisten Oluf Ring, som var lærer på Skårup 

Seminarium. Udsendelserne blev stoppet, da 
krigen brød ud, men grunden var lagt til alsangen 
under besættelsen. 
Povl Chr. Balslev, der til daglig er organist og 
klokkenist ved Vor Frue kirke I Svendborg, har i 
det sidste års tid søgt materiale om Oluf Ring, 
opsamlet anekdoter om ham samt besøgt 
Rings barnebarn, som nu bor i Askov. Povl Chr. 
Balslev vil denne eftermiddag fortælle lidt om, 
hvad han har fundet frem om “komponisten og 
sangformidleren fra Skårup” – og så skal der 
selvfølgelig synges!

Vi serverer en sandwich og et glas øl/vand 
undervejs. Tilmelding kan ske til Ida Fonsbøl på 
tlf.: 62231112 eller på mail: idaf@km.dk senest 
den 27. februar. Pris: 50,-

o



Også i det nye år ligger de offentlige menighedsrådsmøder fast 
den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.

Gudstjenester i Skårup kirke fra december 2013 til marts 2014

DECEMBER

Søndag d. 15. december 3. s.i.a. kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 22. december 4. s.i.a / De 9 Læsninger kl. 16.00 Ida Fonsbøl 

Tirsdag d. 24. december Juleaften kl. 14.00 -  15.30 Ida Fonsbøl

Onsdag d. 25. december 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Torsdag d. 26. december 2. juledag kl. 09.00 Elisabeth Rokkjær Hammer

Søndag d. 29. december Julesøndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 31. december Nytårsdag m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl

JANUAR 2014

Søndag d. 5. januar Helligtrekongers søndag kl. 10.00 Elisabeth Rokkjær Hammer 

Søndag d. 12. januar kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 19. januar kl. 09.00 Elisabeth Rokkjær Hammer

Søndag d. 26. januar kl. 13.00 Andreas Bojsen-Møller

FEBRUAR

Søndag d. 2. februar 4.s.e. H3k. / Kyndelmisse / Lysmesse kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 4. februar Teaterforestilling i kirken kl. 16.00 Teater2tusind

Søndag d. 9. februar Sidste s.e. H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 16. februar s. Septuagesima kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 23. februar s. Seksagesima / Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl

MARTS

Søndag d. 2. marts Fastelavn kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Tirsdag d. 4. marts Fyraftensforedrag i Kirkeladen kl. 17.00 Povl Chr. Balslev

Søndag d. 9. marts 1. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22

Skårup Kirke ønsker alle en glædelig jul og et godt Nytår!
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Oure, Vejstrup og Lundeborg kirke havde sidste år en konkurrence 
i forbindelse med ”Open by night”. Denne gik ud på at lave nogle 
stjerner, der siden blev hængt op og pyntede i julemåneden i kir-
kerne. Alle kunne komme forbi og stemme på deres favorit. 
Det resulterede i, at Dagcentret på Damgården vandt en kasse 
æbler og nogle bøtter honning—Tak for det!  
Præmien blev delt mellem brugerne der havde bidraget til konkur-
rencen. I år er det hjerter, der skal laves og der er blevet kreeret 
mange fine hjerter, der er blevet afleveret til dette års konkur-
rence. 

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

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

VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

SuperBrugsen  Skårup

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

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

MURERMESTER BRIAN CHRISTENSEN

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

Tlf. 62 23 23 34
Bil 20 14 89 83
Fax  62 23 23 34

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

Cleveland
l

l

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

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g

v/ Gunnar Nyholm

ApS

Landevejen 176, 5883 Oure 
Tlf. 6966 3066 - www.atdesign.dk v/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholm

ApSApS

Landevejen 176, 5883 Oure 
Tlf. 6966 3066 - www.atdesign.dk

SKILTE
Vidste du - at vi er rigtig gode til at lave

Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation
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Vejstrup Efterskole
Højskolevej 49  5882 Vejstrup  Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.dk

STØT V0RES SPONSORER - DE STØTTER DIT LOKALBLAD “FOLK & FÆ”

1 felt
Pris: 1620,- 

pr. år

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 åter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certi�ceret
- 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 åter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certi�ceret
- tryghed og kvalitet

Damgårdsklubbens Julemarked 

Damgårdsklu en ar igen i år oldt ulemarked l fordel for  OSKAR II ”

Det var en rig g god dag, med mange esøgende. Der var livlig andel ved oderne og i 
tom olaen, mange o e gevinster, også l det amerikanske lo eri. den vores gode 

sponsorer kunne det ikke lade sig gøre. Det siger vi dem mange tak for.

 afeen var der travl ed der lev solgt løgg  leskiver  Kaffe og drikkevarer, samt udlevering 
af gevinster fra amerikansk lotteri.

Der var et ot ucia optog med ørn fra Tween klu en, som var rundt på leje jemmet, der var 
slik og sodavand l ørnene, som tak.    

Damgårdsklu en a older eneralforsamling på Damgården mandag d. - -  kl. , alle der 
ar l st er velkommen den a en, l at komme og få et ind lik i vad der er sket det sidste års d.

Dagsorden if. Vedtægterne.

orslag der ønskes e andlet på generalforsamlingen, skal skri lig være formanden i ænde 

senest 8 dage før.

Alle i klubbens bestyrelse vil hermed sende de bedste ønsker om en Glædelig Jul samt et Godt 

tår, med tak for den store jælp  ar det os ved at stø e vort ar ejde.

Venlig hilsen Damgårdsklubbens bestyrelse.
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Ny sæson, nyt udvalg og ny generation

Skårupaften
- fællesspisning for alle –

Vi er et nyt udvalg der her fra september 2013, har taget over på at arrangere 4 gange 
Skårupaften, hen over den mørke vinter.

En stor tak til Lena Askholm og Helle Bøving som er stoppet efter at have været med i flere 
år. Sus Jensen er fortsat med og det sætter vi tre nye stor pris på. Udvalget består nu er Sus 
Jensen, Malene Jensen, Peter Andersen og Yvonne Hansen.

 
Vi har i første omgang valgt at køre traditionen videre som vanligt. Skårupaften  har været 
arrangeret i snart 24 år. Meget er sket siden med byen og  skolen. Lokalområdet er  blevet 
større og mange nye mennesker har enten bosat sig i byen eller deres børn er begyndt at gå 
på Skårup skole. En ny generation står klar til at fortsatte fællesspisningerne i Skårup. 

Vi har i udvalget oprettet en Facebook gruppe hvor vi vil skrive, når der sker noget nyt og 
hvor I kan skrive ind med ideer, se billeder og tilmelde  jer.

Vi synes at fællesspisning er et godt arrangement for fællesskabet i lokalområdet, hvor alle 
er velkomne unge som gamle. En god samhørighed i lokalområdet skaber tryghed og nye 
bekendtskaber opstår, når mennesker mødes. Så kom og gør Skårupafterne til et levende 
sted, hvor vi voksne kan snakke og børnene kan lege.

Skårupaften er som bekendt et åbent arrangement, hvor ALLE, både børn og voksne, gamle 
og unge, familier, naboer osv. kan deltage. 

Et rigtigt godt sted at ses til en snak og hygge over lækker mad, som et frivilligt madhold har 
tilberedt på bedste vis.

Ny sæson, nyt udvalg og ny generation. 
Skårupaften 

 
- fællesspisning for alle – 

 
Vi er et nyt udvalg der her fra september 2013, har taget over på at arrangere 4 gange Skårupaften, hen over den mørke vinter. 
 
En stor tak til Lena Askholm og Helle Bøving som er stoppet efter at have været med i flere år. Sus Jensen er fortsat med og det sætter vi tre nye 
stor pris på. Udvalget består nu er Sus Jensen, Malene Jensen, Peter Andersen og Yvonne Hansen. 

 

 
 
Vi har i første omgang valgt at køre traditionen videre som vanligt. Skårupaften  har været arrangeret i snart 24 år. Meget er sket siden med byen 
og  skolen. Lokalområdet er  blevet større og mange nye mennesker har enten bosat sig i byen eller deres børn er begyndt at gå på Skårup 
skole. En ny generation står klar til at fortsatte fællesspisningerne i Skårup.  

Vi har i udvalget oprettet en Facebook gruppe hvor vi vil skrive, når der sker noget nyt og hvor I kan skrive ind med ideer, se billeder og tilmelde 
 jer. 
 
Vi synes at fællesspisning er et godt arrangement for fællesskabet i lokalområdet, hvor alle er velkomne unge som gamle. En god samhørighed i 
lokalområdet skaber tryghed og nye bekendtskaber opstår, når mennesker mødes. Så kom og gør Skårupafterne til et levende sted, hvor vi 
voksne kan snakke og børnene kan lege. 
 
Skårupaften er som bekendt et åbent arrangement, hvor ALLE, både børn og voksne, gamle og unge, familier, naboer osv. kan deltage.  
Et rigtigt godt sted at ses til en snak og hygge over lækker mad, som et frivilligt madhold har tilberedt på bedste vis. 
Skårupaften afholdes som altid den 3. fredag i september, november, januar og marts.  
 
Den sidste Skårupaften i år blev holdt den 15. november, hvor menuen bestod af pasta og kødsovs, råkostsalat, almindelig salat og til dessert 
hjemmelavet marengs og is. 

 

 
 

Der var et oplæg fra Henning Philbert og Bo Tune vedr. det nye kulturcenter og de gruppe, der bl.a. skal være med til at skabe aktiviteter. Der 
kom en del tilmeldinger og der blev drøftet sund mad i kulturcafeen, lokal sangkor m.m. 
 
Næste Skårupaften bliver den 17. januar, hvor 5A fra Skårup skole, vil stå for madlavning. 
 
I Brugsen bliver tilmeldingslisten i ugen op til arrangementet sat op. Man tilmelder sig senest dagen før. Ellers kan man ikke regne med at der 
er mad nok. Det frivillige madhold har nemlig kun mulighed for at lave mad til omtrent det antal mennesker, der står på listen. 
 
Skulle man dog have glemt at melde sig til og alligevel gerne vil deltage, må man lige melde sig i skolekøkkenet hos madholdet.  
 
Man betaler så 20,- pr. barn og 50,- pr. voksen på selve aftenen. Øl, vin og vand kan købes til billige priser. 
 
Medbring: Service til sig selv (der er ofte også dessert og kaffe), evt. drikkevarer, hvis man ikke vil købe. Husk kontanter til betaling for mad osv. 
 
Vi mødes kl. 18 og sætter sammen borde og stole frem. Maden serveres kl. 18.30. Inden vi går hjem, finder vi et madhold til næste gang og 
hjælpes ad med oprydning i salen. Madholdet klarer køkkenet.  
 

Venlig hilsen  
Udvalget  

Sus 29474353, Yvonne 40986228, Peter 30526724, Malene 22611544 

 

 

	  

Foto: Henning Philbert
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Skårupaften afholdes som altid den 3. fredag i september, november, januar og marts. 

Den sidste Skårupaften i år blev holdt den 15. november, hvor menuen bestod af pasta og 
kødsovs, råkostsalat, almindelig salat og til dessert hjemmelavet marengs og is.

Der var et oplæg fra Henning Philbert og Bo Tune vedr. det nye kulturcenter og de gruppe, 
der bl.a. skal være med til at skabe aktiviteter. Der kom en del tilmeldinger og der blev drøftet 
sund mad i kulturcafeen, lokal sangkor m.m.

Næste Skårupaften bliver den 17. januar, hvor 5A fra 
Skårup skole, vil stå for madlavning.

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

Skulle man dog have glemt at melde sig til og alligevel gerne vil deltage, må man lige melde 
sig i skolekøkkenet hos madholdet. 

Man betaler så 20,- pr. barn og 50,- pr. voksen på selve aftenen. Øl, vin og vand kan købes 
til billige priser.

Medbring: Service til sig selv (der er ofte også dessert og kaffe), evt. drikkevarer, hvis man 
ikke vil købe. Husk kontanter til betaling for mad osv.

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

Venlig hilsen 

Udvalget 

Sus 29474353, Yvonne 40986228, Peter 30526724, Malene 22611544

Ny sæson, nyt udvalg og ny generation. 
Skårupaften 

 
- fællesspisning for alle – 

 
Vi er et nyt udvalg der her fra september 2013, har taget over på at arrangere 4 gange Skårupaften, hen over den mørke vinter. 
 
En stor tak til Lena Askholm og Helle Bøving som er stoppet efter at have været med i flere år. Sus Jensen er fortsat med og det sætter vi tre nye 
stor pris på. Udvalget består nu er Sus Jensen, Malene Jensen, Peter Andersen og Yvonne Hansen. 

 

 
 
Vi har i første omgang valgt at køre traditionen videre som vanligt. Skårupaften  har været arrangeret i snart 24 år. Meget er sket siden med byen 
og  skolen. Lokalområdet er  blevet større og mange nye mennesker har enten bosat sig i byen eller deres børn er begyndt at gå på Skårup 
skole. En ny generation står klar til at fortsatte fællesspisningerne i Skårup.  

Vi har i udvalget oprettet en Facebook gruppe hvor vi vil skrive, når der sker noget nyt og hvor I kan skrive ind med ideer, se billeder og tilmelde 
 jer. 
 
Vi synes at fællesspisning er et godt arrangement for fællesskabet i lokalområdet, hvor alle er velkomne unge som gamle. En god samhørighed i 
lokalområdet skaber tryghed og nye bekendtskaber opstår, når mennesker mødes. Så kom og gør Skårupafterne til et levende sted, hvor vi 
voksne kan snakke og børnene kan lege. 
 
Skårupaften er som bekendt et åbent arrangement, hvor ALLE, både børn og voksne, gamle og unge, familier, naboer osv. kan deltage.  
Et rigtigt godt sted at ses til en snak og hygge over lækker mad, som et frivilligt madhold har tilberedt på bedste vis. 
Skårupaften afholdes som altid den 3. fredag i september, november, januar og marts.  
 
Den sidste Skårupaften i år blev holdt den 15. november, hvor menuen bestod af pasta og kødsovs, råkostsalat, almindelig salat og til dessert 
hjemmelavet marengs og is. 
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TWEENKLUBBENS BØRN GIK LUCIA.

Lørdag  den  31  november  2013  gik  Tweenklubbens  børn  Lucia  på  Damgådens 

julemarked. Et rigtig fint optog, der gav en dejlig stemning til det traditions prægede 

julemarked.

Lucia optoget var engageret af Liv Jaszczak og Nicoline Rasmussen. To piger fra 6 

klasse på Skårup skole. 

For godt 2 måneder siden fik de to piger en fremragende ide. De ville engagere et 

Lucia optog. 

På daværende tidspunkt havde Damgården spurgt Tweenklubben, om vi ville varetage 

Lucia på deres hyggelige julemarked. Damgårdens forespørgsel passede perfekt med 

Liv og Nicolines ønske, om et Lucia optog. 

 Ide bærer Nicoline og Liv.
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Pigerne tog fat på opgaven med krum hals. De hængte tilmeldings sedler op til de 

andre børn i Tweenklubben. urtigt havde en god flok klub børn tilmeldt sig deres 

Lucia ide. 

Sammen med en Tweenklub medarbejder syede hele Lucia gruppen, de dragter der 

skulle  bruges.  erefter  skulle  teksten  og  melodi  øves,  hvilket  Liv  og  Nicoline 

ligeledes var primus motor i.  

Efter fire ugers arbejdsomhed fra hele Lucia gruppen, kunne resultatet vises frem i 

form  af  et  meget  smukt  og  stemningsfyldt  Lucia  optog,  der  fyldte  stuerne  på 

Damgårdens julemarked.

At  engagere  et  Lucia  optog  helt  fra  bunden  kræver  en  del  forberedelse, 

koncentration,og arbejdsomhed, hvilket Liv og Nicoline har udvist de sidste fire uger. 

De har taget deres opgave ide  alvorligt og formået at skabe en virkelighed ud fra en 

ide.  

At  Liv  og  Nicoline  selv  tog  ansvar  for  deres  ide,  er  efterhånden  hverdag  i 

Tweenklubben. For Tweenklubben børn får ofte rigtig gode ideer  det er disse ideer 

der bestemmer projekterne i Tweenklubben. 

Rigtig mange projekter i Tweenklubben arbejder ud fra begrebet Børneinvolvering . 

Børneinvolvering handler om at lade børnene være aktører i deres egen klub. At de 

via medbestemmelse og initiativ, vil opleve processen fra ide til proces til produkt. 

Når barnet selv har fuldført den ide han  hun fik, giver det stolthed og ejerskab.

g  jeg  skulle  hilse  og  sige  at  det  var  en  stolt  Tweenklub  leder  der  betragtede 

børnenes Lucia optog den lørdag i november

Foto: Henning Philbert
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

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

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

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
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Meld dig ind på: fi tnessskaarup@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

Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

svendborg@photocare.dk
Tlf:: 62 21 55 01

� Kurser � Foredrag � Workshops 
� Afbalanceringer � Personlig Udvikling 

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

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KINESIS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling
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HALLOWEEN I 

TWEENKLUBBEN...
 I oktober måned var det ret uhyggeligt at være barn i Tweenklubben !! 

Halloween stod fordøren, og klubbens børn havde fået til opgave at arrangere 

en stor Halloween fest for deres forældre og søskende.

Over hele oktober måned blev den gode gamle ”Forstanderbolig” på Skårup 

seminarium, (hvor Tweenklubben hører hjemme, til vi igen kan flytte tilbage i 

det nye Skårup idræts og kulturcenter), omdannet til et frygt indgydende 

halloween hus. Huset emmede af projektgrupper der tog fat på halloween 

opgaven med stor fantasi og indlevelse. 

Historier om spøgelser og fæle fortidige mennesker begyndte at spredes i 

klubben, og man skulle faktisk være ret modig for at komme i Tweenklubben i 

oktober måned!!! 

Foto: Henning Philbert
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Overalt i det gamle hus var der halloween aktivitet.  lasse trinene blandede 

sig                    
på tværs af klasserne. ,  og  klasse arbejdede sammen for at skabe de 

mest frygt indgydende og skræmmende events. 

I planlægnings processen lød skrig fra kælderen (fulgt af høje grin), en flok 

udklædte børn stormede i gennem parken, efterfulgt af et Ipad kamera hold, 

mens andre børn dekorerede Halloween muffin. 

ktiviteten var høj og forventningen spændt til selve Halloween aftenen hvor 

forældre og søskende var inviteret  på eget ansvar!!

     ” ødsteds gruppen” der arbejdede i kælderen.

ndelig kom aftenen hvor halloween festen skulle afholdes. 

en  oktober  mylrede flotte, uhyggelige og meget skræmmende 

væsner iind i Tweenklubben. Huset blev fyldt med djævle, monstre, ombier, 

hekse, dracula prinsesser, edderkopper, kutte klædte gengangere og 

alverdens uhyggelige skabninger. isse skabninger og deres familie indtog 

Tweenklubben. 

ed sig havde hver familie medbragt en ret til en fælles buffet. Og hvilke 
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     ” ødsteds gruppen” der arbejdede i kælderen.

ndelig kom aftenen hvor halloween festen skulle afholdes. 

en  oktober  mylrede flotte, uhyggelige og meget skræmmende 

væsner iind i Tweenklubben. Huset blev fyldt med djævle, monstre, ombier, 

hekse, dracula prinsesser, edderkopper, kutte klædte gengangere og 

alverdens uhyggelige skabninger. isse skabninger og deres familie indtog 

Tweenklubben. 

ed sig havde hver familie medbragt en ret til en fælles buffet. Og hvilke 

retter! er var ”øjne på stilke”, ”afskårende fingre”, ” rav stens sandwich”” og 

alverdens andre fantasi fuld kreationer  Tak til alle familier for alle de flotte 

retter.

        ” on man kan spise disse blå afskårne fingre”

” en gamle forstander bolig” var fyldt til briste punktet. Og publikum kunne 

opleve det skræmmende ” ravsteds” miljø, hvor man i mørke svagt oplyste 

rum kunne opleve gravstene, mærkelige papmache væsner, og børn der gav 

den gas!! ed jævne mellemrum lukkede Tobias røg ud af røg maskinen, så 

rummene fyldes af tågede uhyggelige senerier, der kunne sætte skræk i livet 

på selv den mest seje person!!
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retter! er var ”øjne på stilke”, ”afskårende fingre”, ” rav stens sandwich”” og 

alverdens andre fantasi fuld kreationer  Tak til alle familier for alle de flotte 

retter.

        ” on man kan spise disse blå afskårne fingre”

” en gamle forstander bolig” var fyldt til briste punktet. Og publikum kunne 

opleve det skræmmende ” ravsteds” miljø, hvor man i mørke svagt oplyste 

rum kunne opleve gravstene, mærkelige papmache væsner, og børn der gav 

den gas!! ed jævne mellemrum lukkede Tobias røg ud af røg maskinen, så 

rummene fyldes af tågede uhyggelige senerier, der kunne sætte skræk i livet 

på selv den mest seje person!!

I kælderen kunne man opleve ” ødsteds gruppen” præsenterede en kølig 

skræmmende stemning, der kunne få ens blod til at fryse til is!

n unplucked film blev vist i klubbens stue etage, hvor der ligeledes blev 

arbejdet i det dertil tilhørerende ” ræskar udskærings værksted”.

   

Tweenklubbbens ”klub kiosk” var til aftenen døbt om til ”Halloween afe”. I 

denne Haloween cafe kunne købes flotte Halloween muffins, hvor valget om 

hvilken muffin der skulle købes godt kunne være svært!!

ftenen afsluttede af med aftenløb, hvor børn og voksne løb rundt i mørket, 

kun oplyst af fakler.
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I kælderen kunne man opleve ” ødsteds gruppen” præsenterede en kølig 

skræmmende stemning, der kunne få ens blod til at fryse til is!

n unplucked film blev vist i klubbens stue etage, hvor der ligeledes blev 

arbejdet i det dertil tilhørerende ” ræskar udskærings værksted”.

   

Tweenklubbbens ”klub kiosk” var til aftenen døbt om til ”Halloween afe”. I 

denne Haloween cafe kunne købes flotte Halloween muffins, hvor valget om 

hvilken muffin der skulle købes godt kunne være svært!!

ftenen afsluttede af med aftenløb, hvor børn og voksne løb rundt i mørket, 

kun oplyst af fakler.

lt i alt en meget vellykket Halloween aften. 

Tak alle Tweenklub børn for jeres arrangement og arbejdsomhed. Tak 

forældre og søskende fordi i kom og medbragte al denne dejlige mad, og tak 

til Tweenklubben medarbejdere for at knokle på denne aften skulle blive en  

succes  skal det lyde fra en skræmt Tweenklub leder!



54

 
 

Weekenden d. 9. og 10. november 
I Pensionisternes hus, Skårup. 

 
Borderne var stillet op og dekoreret med: Jule– og nisse pynt, 
Kranse til ude og inde, Julekager og syltetøj, træ-ting og blø-
de ting …. Ja alt hvad et jule-nisse hjerte kan begære og lidt 
til. 
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På gensyn  
d. 15. og 16. nov. 2014. 

       Pensionist-husets Støtter 



56

 

	  

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	  

	  

	  

SYDFYNSANTENNE-MONTERING

Traverskiftet 33 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

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

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

Assistance ved EDB-bogføring, klargøring af 
årsregnskab til revisor, moms- og lønregnskab, 
samt andet forefaldende kontorarbejde
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen,  
kasserer i Åbyskov Forsamlingshus. 

 
 
Vælgermødet den 23. oktober 2013: 
Tekst og foto Gudmund Larsen. 
 
Vi i arrangementsgruppen bag vælgermødet – Gudmund Larsen, Elin Boss Hansen, Jens 
Iversen og Arne Jensen – kan kun være tilfredse med opbakningen der var til mødet, idet der 
kunne meldes udsolgt allerede inden fristen for tilmeldingerne var udløbet.  Der måtte endda 
oprettes en venteliste. 

 
 

Det blev et rigtigt gammeldags vælgermøde med spisning – de veltillavede gule ærter, 
”Valgflæsk” og pølse som Jens Iversen havde stået for og der var nok til alle – der blev ikke 
spist op.  Stemningen for et godt vælgermøde var lagt og mødet kom godt fra start. 

Det er altid vanskeligt at forudse, hvad der kan blive hovedtemaet på et sådant møde.  Er der 
aktuelle emner?  Komme kandidaterne med oplæg, der har et reelt indhold, som kan give 
anledning til spørgsmål?  Er der substands i politikernes oplæg eller vil det bare være snak 
uden konkret indhold? Mange andre spørgsmål har været drøftet i arrangementsgruppen. 
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Som omtalt i augustnumret af Folk & Fæ var det spidskandidaterne fra de partier, der aktuelt 
er repræsenteret i byrådet, der var indbudt og de kom alle 8 – Curt Sørensen (A), Steen 
Tinning (B), Henrik Nielsen (C), Bruno Hansen (F), Jens Munk (O), Lars Erik Hornemann 
(V), Arne Ebsen (T) og Jesper Kiel (Ø).  Rikke Bekker (TV2) styrede mødet og sørgede for, 
at den tildelte taletid til kandidaterne næsten blev overholdt. Der blev derfor sikret tid til debat 
med de fremmødte. 

Mødet havde tiltrukket mediernes opmærksomhed i et sådant omfang, at vi roligt kan give 
udtryk for, at Åbyskov Forsamlingshus kom på ”landkortet”.  Det har været den største 
mediedækning nogen sinde – TV2 Fyn optog flere timer fra forsamlingshuset og med direkte 
udsendelse til hele Fyn i løbet af aftenen.  En af gæsterne Jerry Rune var endda på skærmen 
hele 2 gange.   Fyns Amts Avis havde sendt journalist Torsten Nielsen til mødet og den 
følgende dag blev der bragt 2 hele sider med både foto og tekst om vælgermødet.  

Inden mødet havde der været mulighed for at fremsende spm. til politikerne – følgende 2 spm. 
blev det til: 

1. Kystsikring langs Skårupøre Strandvej – der er betydelig underminering af den 
eksisterende kystsikring.  Endvidere forskønnelse af kystområdet i Skårupøre og 
Åbyskov, herunder specielt badeområde i Skårupøre ved IS-huset og ved 
Skibspladsen/ophalerpladsen i Åbyskov.  Der tænkes på toiletforhold og alm. 
forskønnelse. 

2. Slingrekurs omkring beslutninger vedr. større anlægsarbejder fører nogle gange med 
sig, at projekter dør, fordi tiden forpasses inden beslutninger tages.  Hvordan skal 
investorer have tillid til de beslutninger der træffes: Om det er på havnen, City eller 
oplandet.  Den fælles lange vision for projekter mangler.  Der tænkes på Arena, Torv, 
Trappe, Havn m.v.  Hvad bestemmer partiledernes adfærd, når de skal tage stilling til 
projekter? 

På selve mødet blev disse spm. ikke besvaret på mødet, idet andre spm. trængte sig på fra 
salen. Nogle af politikerne har efterfølgende sendt deres svar på de stillede spm..  Disse svar 
kan læses på www.aabyskov-forsamlingshus.dk, idet besvarelserne er for omfattende til at 
blive bragt her. 

Spidskandidaterne kom ikke med valgløfter i deres indlæg og svar på spm Der var flere 
forskellige temaerne under debatten:  Manglende kollektiv trafik og uforståelig teletaxa-
ordning. Dårlig mobil- og net-dækning. Manglende politiks bevågenhed for kommunens 
yderområder.  Hvordan bliver den negative udviklingsspiral vendt? 

Vedr. den kollektive trafik kom Jesper Kiel med en god illustration af problemerne:   
Unde debatten om den kollektive trafik havde Jesper Kiel flere 
bemærkninger og i den forbindelse udtalte Bruno Hansen (F).  ”Du 
stemte selv for busplanen.”  Jesper Kiel fortalte, at han ikke kører bil, 
hvorfor han havde undersøgt busplanen til og fra Åbyskov. – 
Nyborgbussen og teletaxa. ”Jeg skulle fra Svendborg i eftermiddag 
kl. 15.14 og kunne tager herfra i morgen kl. 7.40. ” 
Om der kom noget ud af debatten må tiden vise, men det lød fra alle 
kandidaterne, at man må se på busplanen igen, Bruno Hansen slog 
dog fast, at såfremt der skal busser til Åbyskov, må der reguleres på 
andre ruter.  
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Der var stor spørgelyst og interview med Curt Sørensen og Jesper Kiel. 

På et spm. fra salen om at vende den negativ udvikling kom Curt Sørensen (A) bl.a. med 
denne kommentar: ”Vi bor jo det skønneste sted i landet.  Det skal vi lære at fortælle folk 
udefra, så de får lyst til at flytte hertil og skabe arbejdspladser.” Arne Ebsen (T) supplerede 
med at nævne Film Fyn og Jesper Kiel (Ø) nævnte den økologiske produktion som vigtige i 
forhold til folks valg af bosted.  Henrik Nielsen (C) mente, at det vigtigste er en god 
erhvervsprofil, så kommer der arbejdspladser. 

Alle kan se tilbage på en god aften, der forløb i en rolig og god atmosfære, men om der blev 
flyttet stemmer er nok tvivlsomt.  

Som afslutningssang var der af hensyn til politikerne valgt:  Jeg bærer med smil min byrde. 

Jeg vil afslutningsvis takke arrangementsgruppen for godt samarbejde og en særlig tak skal 
lyde til Preben Gammelmark, der sørgede for at styre lyden, men desværre ind imellem blev 
forstyrret af mobiltelefoners brummen.  Der skal også lyde en tak til alle, der var med til at få 
det praktiske arbejde til at forløbe godt. 

▄ 
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Bankoaften den 4. november 2013: 
Tekst og foto Jørgen Larsen, kassere i forsamlingshuset. 
 
Forsamlingshusets støttegruppe havde arrangeret bankoaften, hvor der var mange gode 
præmier og hele 15 ænder var det blevet til.  Der var stor interesse for banko og der kunne 
næsten ikke være plads til flere.  Efter velkomsten og fællessangen:  Jeg elsker de grønne 
lunde, kunne spillet begynde.  Arne var opråber og havde som vanligt styr på numrene.  
 

 
 
Der er altid nogen, der er mere heldige end andre, hvilket også var tilfældet denne aften, hvor 
en af de heldige kunne tage 3 ænder med hjem. 
 

  
 

Der var stilhed og koncentration under opråb af tallene, men når spillepladerne blev 
kontrolleret, så gik snakken igen.  
Det blev en aften med god stemning, megen snak og hyggeligt samvær.  Der blev forhørt om 
bankoaftnerne skulle fortsætte, hvilket der var fuld opbakning til. 

▄ 
 
Julefrokosten den 30. november 2013: 
Tekst Ellen Larsen, støttegruppen -  foto Jørgen Larsen. 
 
Det var 2. gang støttegruppen arrangerede julefrokost. Det blev en succes på samme niveau 
som i 2012.  Der var igen god opbakning – 60 havde fundet vej til forsamlingshuset, hvoraf 
næsten halvdelen kom fra Vestergårds Allé.  Der var virkelig god stemning og god atmosfære 
lige fra begyndelsen og de fleste holdt ud til midnat. 
 
Støttegruppen havde disket op med en alsidig buffet, der dækkede hele registret fra sild til ris 
a la mande. 
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Alle havde pakker med til pakkeleg, hvilket alle var engageret i, navnlig når der blev slået en 
ener eller en sekser, hvor man kunne tage pakker fra hinanden.  Det gik livligt til og alle 
morede sig. 
 
Der er ikke tvivl om at julefrokost arrangeres igen til næste år og forventes at blive den 29. 
november. 
 

 
 
 
 

Kommende arrangementer 2014. 
Se også på www.aabyskov-forsamlingshus.dk 

  
Første arrangement i 2014 - Torskespisning fredag den 17. januar kl. 18.00: 
Det bliver en aften på hel traditionel vis: Kogt torsk og alt det tilbehør, der gør det til en 
særlig oplevelse. 
Pris 150 kr. inkl. en snaps.  Tilmelding senest den 10. januar til Preben på tlf. 6221 9682 
eller mail: pag@svendborgmail.dk. 
 
Dilettant i februar 2014: 
Der spilles lørdag den 1. februar 2014 med generalprøve kl. 14.30.  Forestilling kl. 19.30 
med buffet kl. 18.00 Efter forestillingen spiller MT Duo op til dans. Onsdag den 5. februar 
2014 forestilling kl. 19.30 – der serveres kaffe og kage i pausen. Lørdag den 8. februar kl. 
19.30 med buffet kl. 18.00. Efter forestillingen spiller ”Guldsmeden” op til dans. 
 
Årets stykke hedder: 

”Ægteskab med ambitioner” 
 
Er en farce af Knud Erik Mayer Ibsen - handlingen kort fortalt: 

Livet på Elleskovgård kører i sin vante gang, da gårdens datter (Ulla der studerer i 
København) meddeler, at hun kommer hjem for at præsentere sin nye kæreste Thorstein.  
Thorstein (der er en doven Københavner snude har fundet ud af, at Ullas forældre har penge.  
Han har derfor friet til Ulla i et forsøg på at få fingrene i familiens værdier.  Ulla’s forældre 
(den lidt naive Ellen og den lettere alkoholiserede Carl) er noget skeptiske.  De vælger i 
samarbejde med Carls (halvdøve, men i øvrigt snusfornuftige) mor Katrine for at afprøver, om 
Thorsteins kærlighed til Ulla nu også er ægte. 
 
Ullas tidligere kæreste Arne, der er karl på gården, får samtidig besøg af sin nye kæreste 
Karen, der kommer for at meddele ham, at hun er blevet glad for en anden.  Karen indvilliger 
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i at hjælpe familien med at afsløre Thorsteins motiver og forsøger at føre Ulla og Arne 
sammen igen.  Ægteskab og ambitioner er en nutidig Morten Koch-agtig farce, hvor humoren 
dog er relativ grovkornet og i flere tilfælde bevæger sig betænkeligt tæt på bæltestedet. 
 
  

 
 

Det er samme hold som i 2013, der stiller op for at begejstre og fornøje publikum 

Dilettantholdet 2014:   
Gitte L. Jensen, Arne Jensen, Lisbeth Johannesson, Henriette Dybbro, Eva Harhoff, Poul 
Harhoff, og Anne Grethe Jensen.  Ellen Larsen er instruktør og Gitte Jensen sufflør. Per 
Henriksen er også med i år, men var optaget af andre gøremål da foto blev taget. 

Vinsmagning tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00: 
Vi gentager succesen fra 2013 med vinsmagning i samarbejde med Erik Prangsgaard. 
Nærmere om arrangementet og om tilmelding omtales i Folk & Fæ for februar 2014.  Der 
husstandsomdeles flyer i sidste halvdel af februar. 

▄ 
 
Bankoaften mandag den 17. marts kl. 19. 
Støttegruppen arrangere bankoaften, dørene åbnes kl. 18.  Omtales nærmere i Folk & Fæ for 
februar 2014 og der husstandsomdeles flyer. 

▄ 
 

Generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 kl. 18.30: 
Der afvikles generalforsamling i henhold til vedtægterne, der kan læses på www.aabyskov-
forsamlingshus.dk – i forbindelse med generalforsamlingen er der fællesspisning.  Adgang 
forudsætter medlemskab for 1.4.13-31.3.14.  Varsling af generalforsamlingen vil ske i 
Østkysten eller Ugeavisen. 

▄ 
 

Tarteletaften onsdag den 2. april 2014 kl. 18.00: 
Støttegruppen arrangere en anderledes aften med fællesspisning – der serveres tarteletter med 
forskellig fyld. Nærmere omtale i Folk & Fæ i februar og der husstandsomdeles flyer. 

▄ 
 



63Glædelig jul og godt nytår ønskes af Folk & Fæ
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Skårup Stationsvej 16 · 5881 Skårup · Tlf.: 6223 1010 · www.svendborgsparekasse.dk

Afdelingschef 
Nicki L. Christiansen 

VI SØGER NYE KUNDER!

SØGER DU NY BANK?

Kunderådgiver 
Lene Kruse 

Kundemedarbejder 
Mai-Britt Christiansen 

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

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!
Husets vært: 
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”



65

SENIOR FITNESS I SKÅRUPHALLEN
 

EFFEKTIV TRÆNING SAMT MEGET HYGGELIGE TIMER.
 

 
Vi har trænet 14 gange i efteråret 10 - 12 deltager, 
og alle møder talstærkt frem næsten hver gang.
 
Vi bliver godt trænet af instruktør Torben Forsberg.
 
Vi starter med lidt gymnastik (opvarmning), træner derefter med 
forskellige maskiner samt øvelser på gulv, så vi aldrig står stille, 
udover de nødvendige små pauser samt tiden til at snakke i.
 

Alle deltager får lagt et program, der passer hver især og hen ad vejen igen bliver rettet til -
 det er jo meningen, at man også skal kunne træne selv.

 
Vi har nogle fornøjelige timer  og hygger os meget sammen.

 

Vi starter nyt hold efter nytår
FREDAG DEN 10.01.14

                              
 ONSDAG DEN 15.01.14

 
MANDAG DEN 20.01.14

 
FREDAG DEN 31.01.14

 
ONSDAG DEN 05.02.14

 
Alle træningdage starter vi kl 10.00.  Disse dage er foreløbig fastlagte - flere kommer senere.

 
Der er plads til flere, så mød endelig op og se, hvad det er for noget.

 
Pris pr. hold kr. 300,00 for ikke medlemmer.

 
Vil du meldes ind koster det kr. 200,00 i indmeldelse samt kr. 900,00 pr. 1/2 år,  

i kontingent  hvor du kan træne frit hver dag mellem kl. 07 til kl. 22.
 

Vil du ikke være medlem, men på hold, må du også træne frit 
mellem kl. 07 til 12, så længe du går på hold.

 
Vi forventer at flytte op i det nye fitnesscenter i en af de første måneder i 2014.

 
Kom nu ned og kig og se hvor sjovt vi har det - der er plads til alle.

 
Hilsen  Skårup Fitness.

 
Karen Skovgaard  tlf. 23283466          Bodil Larsen  tlf. 62231164  el. 24987398           Foto: Henning Philbert
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”Folk og Fæ” har inden valget lovet vore læsere at besøge de politikere i vores lokalområde, som blev valgt 
til det nye byråd. 

Dette løfte holder vi nu. 

Vores lokalområde, som omfatter Skårup, Åbyskov, Ø. Åby, Oure og Vejstrup har i den kommende 4 års 
periode fået valgt 2 byrådsmedlemmer, nemlig Dorthe Ullemose og Jesper Ullemose. 

Vi vil gerne fra ”Folk og Fæ” ønske de 2 byrådsmedlemmer et stort tillykke, med håbet om, at de begge vil 
være med til at gøre vores lokalområde til et endnu bedre sted at bo og virke. 

Vi har fået lov til at få en snak med dem begge om deres politiske liv og om deres tanker og ideer til de 
kommende 4 års politiske arbejde. 

Jesper Ullemose. 
 

Vi starter hos Jesper 
Ullemose, som byder os 
velkommen med en flaske 
koldpresset saftig og 
velsmagende æblemost – 
lavet af æbler fra gården 
”Ullemose”, hvor Jesper og 
hans familie bor. 

Jesper gør os opmærksom på, 
at han har åbent hver lørdag i 
december til Julehygge, og at 
han har åbent i Gårdbutikken 
hver lørdag fra 10-16 frem til 
april måned. 

Jesper bor, som nævnt, på 
gården ”Ullemose” og han er 
4. Generation, som har dyrket 
og solgt frugt fra gårdens 
jorder. 

Hans søn, John, fortsætter i 
familiens fodspor, idet han 
lige er startet på Beder 
Landbrugsskole som 
frugtavlerelev – faktisk er han 
den eneste elev og 
uddannelsen er bygget direkte 
til ham. Som Jesper siger: ”Der 
er ikke ret mange unge, som 
ønsker at uddanne sig som 
frugtavlere”. 
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Jespers far, Erik Ullemose, er kendt af mange i vort lokalområde som mangeårig borgmester i den 
hedengangne Gudme kommune.  

Erik Ullemose bor i ”baghaven”, og han kommer tit forbi og stikker hovedet indenfor. 

Jeg starter med at spørge Jesper: ”hvorfor valgte du at blive lokalpolitiker?” 

”Det lå ligesom i kortene fordi jeg jo har været sammen med far og arbejdet på gården siden jeg var 15 år, 
og jeg blev medlem af Venstre, da jeg var omkring 20 år i starten af 80erne.” 

I en periode på 16 år bor Jesper med sin familie i Åbyskov, og vender først tilbage til gården ”Ullemose” i 
2000. 

Jesper har hele tiden været medlem af Venstre i Gudme og er også medlem af bestyrelsen i 2000, hvor der 
bl.a. skal vælges en borgmesterkandidat i stedet for Erik Ullemose, som ønsker at træde tilbage.   

Der indkaldes til opstillingsmøde, hvor Lars Erik Hornemann vælges som spidskandidat, men der skal også 
vælges øvrige kandidater for Venstre til at opstille til kommunalbestyrelsen i Gudme Kommune. 

Jesper bliver opfordret til at stille op og han indvilger. 

Han bliver opstillet som nr. 11 på Venstres liste og er egentlig tryg ved at komme hjem til Anne Mette og 
fortælle, at han er opstillet, for chancerne for valg er nok ikke så store. 

På selve valgdagen viser det sig, til Jespers og nok også andres store overraskelse, at han er valgt som nr. 5 
ud af 8 kommunalbestyrelsesmedlemmer for Venstre. 

Jesper er både glad, lidt stolt og meget ydmyg over valget. Han bliver næstformand i Teknisk Udvalg og har 
det meget fint med det. 

Han bliver efterhånden mere og mere glad for at være i kommunalbestyrelsen og får faktisk mod på at 
fortsætte i den nye Svendborg kommune. 

Valget i 2005 bliver lidt af en triumf for Jesper – han bliver nr. 3 ud af 11 valgte venstrefolk i den nye 
storkommune. 

Jesper så det som en af sine opgaver at få de 3 kommuner til at arbejde sammen – særlig med henblik på 
ikke at glemme lokalsamfundene, som han brænder for. 

Vi stiller et nyt spørgsmål til Jesper: ”Tror du, at du kan gøre en forskel i Byrådet?” 

”Ja”, kommer svaret uden tøven fra Jesper, ”det kan jeg i høj grad, først og fremmest fordi jeg har rigtig 
megen kontakt med folk, der henvender sig til mig – og det er uanset hvilken partifarve, de har. Med 
hensyn til busforbindelsen fra Åbyskov til Skårup og Svendborg, så vil jeg arbejde for at vi får en flexbus, 
som kommer til tiden og som kører folk derhen, hvor de ønsker det - enten til Skårup eller til Svendborg”. 

Jesper fortsætter: ”Skårupborgerne skal have stor ros for det kæmpearbejde, der er lavet i forbindelse med 
det nye Kulturhus. Det viser, at når lokale ildsjæle og politikere arbejder sammen, så giver det resultater”. 

Vi slutter snakken med et sidste spørgsmål: ”Er der en sag, som du brænder særligt for?” 

”Ja, det lokale er meget vigtig for mig. Vi skal fastholde muligheden for at kunne tilbyde folk byggegrunde, 
som er til at betale. Dermed får vi folk herud, som har børn og det bliver alt sammen til gavn for både 
skoler, forretningslivet, kulturlivet, håndværkere osv. og derved skaber vi liv i lokalområderne.” 

Vi fra ”Folk og Fæ” ønsker Jesper held og lykke med de kommende 4 år, og vi er overbevist om, at vi i Jesper 
fortsat har en politiker, som vil arbejde for vores lokalområde. 
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or e Ullemose. 
 

Den anden af vore lokale 
byrådsmedlemmer er Dorthe 
Ullemose, som er svigerinde 
til Jesper Ullemose, som også 
er valgt ind i det nye byråd. 

Jeg ankommer til Dorthe og 
Frans Ullemoses skønne hus 
på Skårupøre Strandvej lidt 
forsinket – men bliver straks 
budt på kaffe og brune kager i 
deres imponerende køkken. 

Jeg starter selvfølgelig med at 
ønske Dorthe et stort tillykke 
med hendes flotte valg, som 
gav et personligt stemmetal 
på 661 stemmer. De mange 
stemmer betød faktisk, at hun 
kom i top 10 listen over flest 
personlige stemmer, nemlig 
som nr. 8 blandt de 29 valgte 
byrådsmedlemmer i det 
kommende byråd i Svendborg 
Kommune – virkelig 
imponerende, når man er 
debutant i 
byrådssammenhæng. 

Jeg spørger Dorthe: ”Hvordan 
kom du egentlig ind i politik?” 

”Jeg har aldrig været medlem af et politisk parti indtil jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti i maj måned 
2013 – og det var faktisk efter at Dansk Folkeparti havde haft opstillingsmøde og valgt de kommende 
kandidater til byrådet.” 

På et efterfølgende medlemsmøde accepterer forsamlingen, at Dorthe kan få lov til at opstille på Dansk 
Folkepartis liste over kandidater.     

Henover sommeren 2013 bliver der så udarbejdet en hjemmeside med DF´s lokale mærkesager, hvor 
Dorthe, sammen med de øvrige kandidater, er meget aktiv.  

Jeg spørger derefter Dorthe: ”Hvorfor lige Dansk Folkeparti?” 

”Sandheden er faktisk, at jeg ringede rundt og talte med flere ledende politikere fra forskellige partier om 
deres mærkesager, og jeg endte med at det blev Dansk Folkeparti, jeg valgte – mest på grund af partiets 
værdipolitik.” 

Dorthe er gift med Frans Ullemose, som oprindelig er uddannet frugtavler. Hun kommer oprindeligt fra 
Ålborg. 
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De mødte hinanden i Gudmehallerne under en konference i 1988. 

Kort tid efter lykkedes det med blid, kvindelig overtalelse at få Frans til at flytte til Ålborg. 

Her gjorde hun sin uddannelse færdig som pædagog og Frans uddannede sig som folkeskolelærer. 

De flytter til Åbyskov i år 2000, da deres ældste søn, Mathias skal begynde i 1. Klasse. 

Dorthe får ansættelse på Juulgården, heldagsskolen i Rantzausminde, hvor hun arbejde som pædagog frem 
til år 2008. 

Dorthe og Frans har sideløbende med deres arbejde i en periode været aflastningsfamilie for børn med 
særlige behov. 

Dorthe bliver tilbudt at blive fuldtidsplejemor for en dreng fra Odense Kommune. 

Hun tager orlov fra arbejdet på Juulgården for at varetage arbejdet som plejemor. 

Endnu et plejebarn kommer til og familien består i dag af 6 personer inkl. Deres 2 biologiske børn. 

Jeg stiller et nyt spørgsmål til Dorthe: ”Tror du, at du kan gøre en forskel som lokalpolitiker i Svendborg 
Byråd?” 

Svaret kommer uden tøven: ”Ja, det tror jeg bestemt. Jeg har nemlig talt med mange borgere her i vores 
lokalområde, som føler sig hægtet af siden kommunesammenlægningen – og det er dem jeg bl.a. vil 
kæmpe for.” 

Dorthe fortsætter med entusiasme i stemmen: ”Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at lokalområdet skal 
overleve – bevare de små skoler – bevare ældrecentrene, samtidig med at jeg ønsker der skal være busser 
til alle yderområderne osv.” 

”Jeg tror, at et af de største problemer i dag er, at mange politikere ikke lytter til borgerne, men tager 
beslutninger hen over hovedet på dem – det gælder nok især for de ønsker, som beboerne i 
lokalområderne har.” 

Jeg stiller et sidste spørgsmål til Dorthe: ”Hvad brænder du allermest for politisk?” 

Dorthe tænker sig lidt om: ”Jeg ønsker at sætte det enkelte menneske i centrum, det betyder bl.a. at ældre 
skal have bedre forhold end de har i dag, for det er dem, der har skabt vores velfærd, derfor fortjener de 
særlig fokus. 

Men det betyder også, at børn med særlige behov får den hjælp, de har brug for og ikke bare inkluderes i 
Folkeskolen uden ekstra resurser.” 

Jeg slutter med at takke Dorthe for snakken og ønsker hende held og lykke med de næste 4 år i Byrådet. 
Der er nok ingen tvivl om, at vores lokalområde har fået en ildsjæl, som vil kæmpe for vores lokalområde. 

Det er for ”Folk og Fæ” betryggende, at vi nu har 2 lokale politikere, som vi kan henvende os til, hvis vi 
ønsker en lokal sag taget op i Byrådet. 

 

 

Tekst: Kaj Stillinger. Foto: Henning 
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JKP-BYG
Murermester  Jens Pedersen
Nyborgvej 516, Skårup
Mobil  20 21 86 06

JKP-BYG  62 23 23 06

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

v/Søren A. Hansen

Østergade 19 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 10 23 · Fax. 62 23 10 83 · Mobil. 30 88 89 48

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning
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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

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Til faste 
priser

og aftalt tid

 

Tlf. 4088 1595     anja@skaarupgraÿ sk.dk    skårupgraÿ sk.dkTlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dkTlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dk

SKÅRUPgrafiskö
Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgraÿ sk.dk ö skårupgraÿ sk.dk
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Generalforsamling  

Vejstrup Forsamlingshus og 
Støtteforening afholder generalforsamling  

Onsdag d. 8. januar 2014 kl. 19.30 

Dagsorden iflg. vedtægter. 

Der bydes på kaffe og kage samt øl og vand 

Kom og bak op om Vejstrups fælles samlingssted  

Bådelaug	  

	  

Har	  du	  lyst	  til	  sejle	  men	  mangler	  en	  båd	  og	  nogen	  at	  sejle	  med,	  så	  er	  du	  måske	  den	  jeg	  efterlyser	  !	  

Jeg	  har	  en	  lille	  sejlbåd	  –	  Junker22	  (se	  billede),	  og	  den	  får	  jeg	  sejlet	  alt	  for	  lidt	  i.	  

Derfor	  tænkte	  jeg	  at	  et	  bådelaug	  var	  sagen.	  I	  første	  omgang	  lægger	  jeg	  gerne	  båd	  til,	  men	  det	  kan	  jo	  udvikle	  
sig	  til	  mere	  hvis	  vi	  vil	  det.	  

Ring	  hvis	  du	  er	  interesseret,	  så	  kan	  vi	  snakke	  om	  det.	  	  
Bo	  Tune	  
Skovmøllevej	  33	  
Tlf.	  2488	  6212.	  



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:
Hver mandag kl. 14.00

spilles der kort m.m. 

Hver tirsdag kl. 13.30 til 16.00
Nørkle-eftermiddag 

i Pensionisternes Hus, alle er 
velkommen og der er plads til fl ere!

Hver mandag kl. 16.15
Porcelænsmaling i Pensionisternes Hus

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Onsdag den 8. januar kl. 14.00
Gudbjerg Trioen

I Pensionisternes Hus i Skårup

Fredag d. 17. januar kl. 18.30 
Skårup Aften på Skårup Skole

Fredag d. 17. januar kl. 18.00
Torskespisning i Åbyskov Forsamlingshus

Fredag den 17. januar 2014
Torskespisning i Åbyskov Forsamlingshus

Onsdag den 22. januar kl. 14.00
Billeder fra Vietnam ved Henning Hjort.

i Pensionisternes Hus

Mandag den 27. januar 2014 kl. 18.00
Damgårdsklubben afholder 

generalforsamling på Damgården

Lørdag d. 1., onsdag d. 5. 
og lørdag d. 8. februar kl. 19.30

Dilettant i Åbyskov Forsamlingshus

Onsdag den 5. februar kl.17.00
Demonstration af fi sk ved Anita fra Bendixen´s 

fi skI Pensionisternes Hus

Februar 2014
Dilettant i Åbyskov Forsamlingshus

Tirsdag den 11. marts 2014
Vinsmagning i Åbyskov forsamlingshus.

Tirsdag d. 11. marts kl. 19.00
Vinsmagning i Åbyskov Forsamlingshus

Tirsdag d. 25. marts kl. 18.30
Generalforsamling i Åbyskov Forsamlingshus

Onsdag d. 2. april kl. 18.00
Tarteletaften i Åbyskov Forsamlingshus

Se Husfl idsforeningens kurser for 
foråret 2014 inde i bladet

Design af logo
Hjemmesider
Brochurer & foldere
Plakater & ° yers
Skilte & Roll up
T-shirts
Brevpapir & visitkort
Foreningsblade & hæfter
Din udfordring...

SKÅRUPgrafiskö
Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgraÿ sk.dk ö skårupgraÿ sk.dk




