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Kære Folk & Fæ-læser!
Du har jo allerede set forsiden af bladet !!

Zita Langelund og Jan Viuf Hansen er to ildsjæle, der 

har betydet utroligt meget for lokalsamfundet her i 

Skårup og omegn.

Margit Løve Kølle har besøgt dem i deres hyggelige hjem

Jeg har jo kendt Jan og Zita i mange, mange år.

Det er sjældent at møde så positive og aktive mennesker 

som de to. 

Hvor er vi dog heldige her i Skårup at have denne slags 

mennesker, der bruger så meget af deres fritid til at 

skabe noget for alle andre mennesker.

Det er derfor også med utrolig stor glæde,  jeg kan 

fortælle, at Jan har sagt ja til at være en del af 

Folk & Fæ-Redaktionen.

Du har måske allerede læst mange af hans artikler om 

”Jernbanen”  gennem Skårup – Vejstrup – Oure. 

De gamle kort over udviklingen i Skårup og mange 

andre fine artikler.

Hjertelig velkommen i gruppen Jan.
Jeg glæder mig til et positivt og konstruktivt samarbejde.

Kære læser!

Send mig venligst en kort beskrivelse af en person, der 

gør eller har gjort en særlig indsats i lokalsamfundet til 

serien om ”PORTRÆT AF EN ILDSJÆL”.
Se på forsiden om betaling via MobilePay eller støt 

gerne bladet med en indbetaling til:

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

   Henning Philbert
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Portræt af to ildsjæle. 
Zita Langelund og Jan Viuf Hansen, 
Skårup.  
Tekst: Margit Løve Kølle.  Fotos: Zita Langelund, Jan Viuf Hansen og Margit Løve Kølle. 

 

På en dejlig 
ejendom i 
udkanten af 
Skårup har 
ægteparret Zita 
Langelund og 
Jan Viuf Hansen 
boet siden 1990. 
De har igennem 
mange år begge 
haft deres 
arbejdsplads på 
Skårup Skole 
og har haft 
arbejdet, byen 
og deres 
fritidsaktiviteter 
tæt på deres 
hjem 
beliggende lige 
midt i naturen.  

 
 

 

Både Zita og Jan har lige fra barnsben været 
medlemmer af FDF. De mødtes i 1978 på en 
lederskole, hvor Jan var instruktør, og Zita 
deltog som ung leder. Jan havde allerede 
tidligere lagt mærke til Zita og havde med 
hjælp fra en bekendt fået et fotografi af Zita 
uden dennes vidende. Amorinerne svævede 
imellem de to unge, og året efter blev de 
kærester. Jan var kredsleder i FDF på 
Tåsinge, og Zita, som oprindelig kommer fra 

Trunderup, og som havde været medlem af 
FPF i Kværndrup, blev leder på Tåsinge. På 
det tidspunkt gik Jan på Skårup Seminarium, 
mens Zita i en alder af 17 år gik på 
Handelsskolen. Det frivillige arbejde i FDF 
har været en stor og vigtig del af deres fælles 
ungdom, så i 1988 gik de, i fællesskab med 
andre tidligere FDF`ere: Helge Stockmar, 
Søren Mouritzen, Aase Bødker og senere 
Kjeld Rommerdahl som formand, sammen 
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om at starte en FDF- kreds i Skårup. 
Igennem 18 år lagde især Jan, sammen med 
Aase og Anette Madsen, meget frivilligt 
arbejde i FDF.  

 

På Kano lejrskole i Sverige i 1991. 

 

Lejrskole på Bornholm i 1992. 

Aktiviteterne blev i de seneste år afholdt i 
hytten på det område, hvor Plovskiftet i dag 
ligger. I 2006 lukkede foreningen, ikke på 
grund af mangel på interesserede børn, men 
fordi det var vanskeligt at rekruttere nye 
ledere til arbejdet.  

FDF-torvedag i Skårup 2001. 

   

Igennem en periode på 10 år, frem til år 
2004, afholdt foreningen hver sommer 
torvedag i Skårup for at samle ind til 
aktiviteterne i FDF. Ved hjælp af 
firmasponsorater blev der afholdt 
børnecykelløb, konkurrencer i elastikspring, 
Mega-bord-fodbold, ”Pollefræs” m.m.  

 

"Pollefræs”. 

 

Cykelløb på torvedagen i Skårup. 

   

Sommerlejr 2005. Øhavet rundt. 
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Jan var sergent i Tønder i årene 1976-78. I 
perioden 1978-82 læste han til lærer på 
Skårup Seminarium. Derefter fulgte tre år 
som efterskolelærer på Pederstrup Efterskole 
på Lolland. Zita havde i denne periode været 
et år i huset og taget en HF- eksamen. Hun 
fulgte med Jan til Lolland og havde dels 
vikararbejde på efterskolen, var ansat på 
Sandby Plejehjem og arbejdede indenfor 
hjemmeplejen samtidig med, at hun læste 
musik og idræt eksternt ved Vordingborg 
Seminarium. Zita vendte tilbage til Skårup i 
1984, idet hun var blevet optaget som 
lærerstuderende på Skårup Seminarium. I 
1985 blev Jan ansat som lærer på Skårup 
Øvelsesskole i fagene tysk, geografi og 
engelsk. Det unge par boede i disse år på 
Vejstrup Vandmølle og havde igennem 3 år 
en pragtfuld tid der i de smukke omgivelser, 
indtil ejeren af vandmøllen, Torben, blev 
forelsket i sin søde kæreste, Hanne Skov, og 
de ville bo der selv.       

Efter afsluttet lærereksamen rejste Zita og 
Lotte Lundsgård rundt i Østen, mens parrets 
fælles ven, Allan Østergaard og Jan 
indrettede 1. sal i et hus, som de i fællesskab 
havde lejet i udkanten af Skårup. Her boede 
Zita og Jan i to år, indtil de skulle være 
forældre til deres første barn, Simon. Nu var 
tiden kommet til at finde deres eget, og de var 
så heldige at finde en ejendom med 1½ 
tønderland jord.  

 

Herfra har 
deres verden 
i fællesskab 
siden 
bevæget sig. 
To år senere 
kom 
datteren, 
Sille, til 
verden. I dag 
bor både 
Simon og 
Sille med 
deres 
kærester i 

København. Simon arbejder hos Nordea med 
digital marketing og Sille er dyrlæge. 

Zita har siden barn været aktiv indenfor 
gymnastik og var i fire år formand for 
gymnastikafdelingen i Skårup. De første to år 
delte hun formandsposten med Gitte Jensen. 
Zita Langelund og Lotte Lundsgård blev 
headhuntede til at gå ind i bestyrelses-
arbejdet i SKI (red. Skårup Kultur- og 
Idrætscenter) i 2007, fordi der manglede, 
syntes Henning Philbert, unge initiativrige 
kvinder i bestyrelsen.  

 
Zita Langelund og Lotte Lundsgård. 

De to unge kvinder kickstartede Skårup 
fitnesscenter, inden Kulturhuset kom op at 
stå. De fik fat i gode folk til bestyrelsen; Niels 
Aagaard, Kirsten Refshauge og Thomas 
Flindt, dygtige undervisere og var begge 
instruktører. I 2013 blev posterne overgivet til 
andre. Centret er fortsat populært og har 
mange daglige brugere, der værdsætter at 
kunne træne i lokalområdet. I 2016 blev Zita 
instruktør i Mindfulness og i 2018 fulgte en 
instruktøruddannelse i yoga.  

Både Jan og Zita er mennesker, der gerne 
deltager i det lokale fællesskab. Zita gik i 
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nogle år ind i det frivillige arbejde med 
”Folkefester” i Skårup.  

 

 

I fællesskab med Eva Buch og Lars 
Henriksen lavede de et nyt koncept med flot 
borddækning, dejlig mad, skøre konkurrencer 
og gode bands, og de fik vendt nedgang til 
opgang. Nu er Zita en del af ”Mad- og Musik” 
arrangementerne. Der er en god, fast, frivillig 
stab, der yder et godt stykke arbejde. I ”Mad- 
og Musik’s” bestyrelse sidder Erik Jakobsen, 
der er formand, Torben Hansen, Frederik 
Laursen, Erik Jensen og Zita Langelund.  

Musikgruppen ”Milde Moster”. 

Fra 
venstre; 
Lene 
Reese, Zita 
Langelund, 
Gitte Riber 
og Karen 
Broberg. 

 

 

Zita er desuden korleder for Gudmekoret og 
underviser i yoga, solosang og klaverspil.  

Zita var i perioden 1989 til 2001 lærer på 
Skårup Skole i fagene musik, idræt, 
billedkunst og dansk og var medarrangør af 
den årlige musikcafé for hele skolen.  

I perioden 2001 til 2018 var Zita ansat på 
Byhaveskolen i Svendborg, der er en 
specialskole for elever med særlige behov. 
Her underviste Zita de ældste elever i 
primært musik, dansk, idræt, billedkunst og 
stod for skolebandet ”Olfert & G-strengene”. 
Desuden var Zita arrangør af Byhavefestival 
for alle specialskoler på Fyn samt underviste 
lærere og pædagoger i STOMP. Zita har altid 
været glad for at være lærer og var også 
meget glad for at arbejde på Byhaveskolen, 
indtil der for 8 år siden kom ny ledelse. 
Derefter indtrådte år med dårligt psykisk 
arbejdsmiljø, hvor den ene kollega efter den 
anden enten blev fyret eller selv sagde op, og 
i 2018 følte Zita, at hun, for ikke at miste 
glæden ved lærerjobbet, blev nødt til at sige 
op. I dag arbejder hun på et bosted for 
voksne autister i ”Fonden Skovhaven” i 
Svendborg.   

Zita er også med i Dansk Lejrskoleforening. 
Denne forening arrangerer kurser for Nordisk 
samarbejde. Både Jan og Zita synes, at det 
er vigtigt, at børn får muligheden for at 
komme på lejrskole.  

Jan fortæller, at man på Skårup Skole har 
været gode til at fastholde lejrskoleophold.   
5. klasserne er i Ribe. 7. klasserne rejser til 
Söderåsen i Sverige (Indsat foto fra 2016). 

 

og i 9. klasse kommer eleverne på lejrskole til 
Berlin. 
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Jan på sin side er ivrig deltager på 
Herreholdet i gymnastikafdelingen og var i 
nogle år med i halbestyrelsen for 
Skåruphallen før SKI. Han har i mange år 
været medlem og siden 2019 oldermand 
for Skårup Bylaug.  

 

Bystævnet vedligeholdes. 

Jan synes, det er en vigtig tradition, der er 
værd at arbejde for. Som det vil være læsere 
af ”Folk & Fæ” bekendt, er denne forening en 
af landets ældste foreninger, der oprindelig 
havde det formål at passe plantebedet og 
dyrke grøntsager, der blev givet til de gamle. 
Stedet går tilbage til 1854. Omkring 1950 
nedlagde man plantebedet og lavede det om 
til det bystævne, der eksisterer i dag med ting 
sten omkring et egetræ.  

 
Nye flag indvies. På kagen står der: 
”Dannebrog 800 år 15. juni 2019”.  

Hvert år på Fastelavnsmandag afholdes der 
spisning for foreningens medlemmer, der alle 
skal være mænd bosat i sognet. Der har de 

seneste år været fremgang i medlemstallet, 
og ca. 60 personer har deltaget i den årlige 
spisning.                                                          
I dag er de 3 bestyrelsesmedlemmer i 
foreningen; Christian Kølln, der tager sig af 
pasning og vedligeholdelse af bystævnet, Ian 
Kristensen, der er kasserer, og Jan Viuf der 
er oldermand.  

Billedet herunder viser: Bylaugsbestyrelsen 
og arbejdsgruppen i 2019. 

 

 

Jan Viufs 36 år på Skårup Skole. 

Jan Viuf har igennem 36 år været ansat på 
Skårup Skole og har hovedsagelig arbejdet 
med udskolingselever. I perioden 2000-05 var 
Jan ansat halv tid på Hømarkskolen og 
tilsvarende på Skårup Skole for sammen med 
fire kolleger at starte en ny 10. klasses 
ordning, idet man i de år samlede elever fra 
kommunens forskellige skoler på én skole og 
lavede et nyt, anderledes og udviklende år for 
eleverne. 

 
Skårup Skole fyldte 40 år i 2008. 
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Jan havde været uddannelsesvejleder siden 
1992, og i 2005-06 var han fuldtidsvejleder, 
men savnede undervisningen af eleverne og 
blev derefter fuldtidslærer i 7.- 9. klasse på 
Skårup Skole. Jan har oplevet den trælse 
periode fra 2013 med topstyring af 
undervisningen, men heldigvis er politikerne 
da blevet klogere siden da, og har måttet 
erkende, at en god undervisning kommer 
nedefra og kan ikke topstyres. Jan har i alle 
årene været glad for arbejdet som lærer på 
Skårup Skole og er glad for, at han har fået 
lov at have et enkelt tyskhold næste skoleår, 
så han ikke slutter helt endnu.       

Jan har igennem de mange år på Skårup 
Skole været med i mange aktiviteter til 
fremme af det gode sociale liv blandt kolleger 
og elever, så da han gik på pension, blev der 
holdt en mindeværdig fest for ham med 
adskillige taler og musikalske indlæg blandt 
andet fra ”Herrekoret”, der er et kor 
bestående af de mandlige lærere på skolen, 
der synger ”løsslupne” sange. Jan har været 
”oldermand” i koret og har igennem årene 
leveret mange farverige tekster. Også de 
kvindelige lærere optrådte ved afskedsfesten 
med et dristigt, men lystigt nummer. I det hele 
taget er det kendetegnende for Skårup Skole, 
at sammenholdet er godt.                                   

      
     Billedet er fra Jans pensionsfest på Skårup Skole. 

Jan Viuf Hansen bliver ny skribent i 
”Folk & Fæ”. 
Jan brænder meget for det historiske i Skårup 
og er blevet medlem af lokalhistorisk arkiv. 
Jan har skrevet en del artikler i ”Folk & Fæ”. 
Artiklerne har handlet om  

1) Modstandskampen i Skårup.   
2) Gamle kort over Skårups udvikling. 
3) Svendborg- Nyborg banen.  
4) Bystævnet i Skårup. 

Henning Philbert har flere gange spurgt Jan, 
om han ikke havde lyst til at være fast 
skribent i ”Folk & Fæ” og nu – efter at Jan, nu 
i sommer, er gået på pension, har han sagt 
”Ja” til også dette frivillige arbejde. Dette er 
en meget glædelig nyhed.  

Fremtidsplaner?  

Zita og Jan laver, som det vil fremgå af 
indholdet i denne artikel, mange aktiviteter 
hver for sig, men også sammen. I kortere og 
længere ferier tager de på ture i ind- og 
udland. England er et land, som de er meget 
glade for at køre rundt i, og som de har 
besøgt flere gange. Især Oxford er en by, de 
begge finder særdeles interessant, og som 
de synes minder om et Harry Potter univers 
med byens gamle stræder og middelalder-
bygninger.  

 

6. ferieuge blev nydt i en kanalbåd på Oxford 
Canal i maj 2017. 

De nyder begge at bo på landet og har i 2020 
købt en Kegnæs jolle, der nu ligger i vandet 
ved Skårupøre Bådelaug.  
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Jan i båden ved Skårupøre. 

Shelteren bliver også brugt hele året og via 
”bookenshelter.dk”, får mange andre også 
glæde af den.  

 

 
Sommer og vinter ved shelteren.  

Zita har nogle år foran sig, før hun kan gå på 
efterløn eller senere pension, men parret taler 
om at købe en autocamper for så at kunne 
tage på endnu flere ture i ind- og udland. De 
er begge glade for at se og opleve nye ting, 
men siger samstemmende, at det er vigtigt at 
engagere sig lokalt og have gode stunder 
sammen med andre mennesker.  

 

 
Zita og Jan i deres dejlige have. 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

WWW.SYDFYNSFRIFAGSKOLE.DK

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
”

Så meld dig/jer 
ind i foreningen 
og deltag i mange 
spændende  
arrangementer.

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

Mail: skaaruppensionistforening@gmail.com  •  Mobilepay: 427895
Formand: Ingelise Petersen 2425 2516

ER DU 60+?
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Lisbeth Snell, som er privat 
børnepasser nær Kerteminde, 
startede for lidt tid siden en idé op 
med at male mariehøns på sten, 
og lægge dem rundt omkring i 
byen onsdag d.16/6. De små 
mariehøns skulle være et symbol 
på at sommeren er på vej, og at vi 
går mod lysere tider med corona. 
Folk skulle have lidt at smile af, og 

glædes 
over.  
 
 
 
 
 
Hun ville 
have delt 
ideen med 

de andre private 
pasningsordninger i Kerteminde, 
men fik delt det på en offentlig 
gruppe i stedet. Det gjorde at vi 
blev rigtigt mange private 
børnepassere med hver vores 
egen private pasningsordning, 
rundt i hele Danmark, som gik 
med på ideen. I Svendborg 
kommune alene var vi 12 private 

børnepassere. Her i Skårup har 
Tinas små 
sommerfugle 
v. Tina Møller 
Laursen, og 
små grønne 
fodtrin v. 
Heidi Brock 
har også 
været rundt i 

hele byen med små fine 
Mariehøns. I forbindelse med det 
har Heidi og Tina lavet en lille 
hyggelig konkurrence for 
børnefamilier, hvor man skal finde 
de små mariehøns, tage billeder af 
dem, og sende alle sine billeder 
samlet til Heidi. Dem som har 
fundet flest vinder en kurv, som er 
blevet sponsoreret af 
SuperBrugsen i Skårup. 
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Frihedskæmper mindes med snublesten & teater. 
Artiklen herunder om Oleg Saucant er oprindeligt skrevet 
af Richard Sørensen (RS), Skårup Lokalhistoriske arkiv, 
og fortalt i sin fulde længde i Folk og Fæ i 2009. 
I den aktuelle anledning af Teaterstykket ” Modstand” og 
arbejdet for at nedsætte en snublesten i Skårup bringes 
historien igen. Her redigeret og tilpasset til Folk & Fæ af         
Jan Viuf Hansen.      
                       
”På Vinkelvej 9a ligger en ret stor ejendom med det 
mærkelige navn ’Biely Dom’. Men hvorfor det sære 
navn som er russisk? Det betyder ’det hvide hus’. 
Det var simpelthen, fordi en russisk kaptajn ved 
navn Emil Saucant købte det og gav det navnet Biely 
dom. Han var blevet gift med stationsforstander 
N.P. Nielsens datter, der hed Thyra, og som nu blev 
til fru Saucant. N. P. Nielsen var stationsforstander 
her i Skårup.  

Thyra og Emil fik i 1920 en Saucant-søn ved navn 
Oleg, som i 40’erne blev en kendt modstandsmand i 
krigen mod tyskerne.  

I huset kom en tjenestepige ved navn Gerda 
Frederiksen. Gerda kom til Skårup i 1947 som 15-
årig, hvor hun havde taget plads i Vestergade på 
elevpensionatet, hvorefter hun i 1948 kom til 
Saucant. Gerda er i dag 77 år (2009. red.) og bor i 
Esbjerg, men i 2007 skrev hun historien om familien 
Saucant og dens skæbne. Gerda siger, hun havde 
stærke oplevelser i så ung en alder i de 2·3 år, hun 
var i huset. Hun førte dagbog for at bearbejde de 
ting, hun oplevede. Det er ud fra den dagbog, 
historien er skrevet. Arkivet fik den tilbudt sammen 
med nogle billeder, hvilket vi takkede ja til. Derfor 
kommer den her i en lidt reduceret udgave med 
Gerdas egne ord, hjulpet af hvad Thyra Saucant må 
have fortalt” - RS 

”Oleg var fotograf 
hos Kehlet. Han var 
gift med Esther, og 
sammen havde de 
en lille dreng, Niels, 
på omkring 2 år. 
Oleg havde været 
frihedskæmper, 
desværre ved jeg 
ikke noget om, hvad 
han foretog sig 
under krigen, kun at 
han var med i en 
modstandsgruppe. 
Nogen må have 
stukket ham, for han blev taget af tyskerne i huset i 
Skårup. Da de bankede på døren, sprang han ud af 
et vindue på første sal og ned på taget af en 
tilbygning. Dengang gik jernbanen    (forts. næste side)   

Modstand i Skårup 1943 – 1945  
    

 

Her kommer fortsættelsen af historierne, fra 
foråret 2020, om Skårup, Seminariet og 
Klingstrup under den tyske besættelse.  

I dette nummer af Folk & Fæ vil du kunne læse 
historien om frihedskæmperen Oleg Saucant, 
der også ses i det aktuelle teaterstykke 
”Sabotage”, der opføres her 2.- 4. september.   

Foreningen ”Snublesten Fyn”                             
er endvidere i færd med at få                        
nedsat en snublesten ud for                   
Vinkelvej 9 i Skårup,                                             
til minde om                                                     
Oleg Niels Alexander Saucant.                              

Oleg Saucant.         Foto; 
Lokalhistorisk Arkiv Skårup.            
Taget efter befrielsen i 1945 

”Biely Dom” Vinkelvej i Skårup. Foto; Jan Viuf Hansen 24.7.2021 

Uddrag fra foreningen ”Snublesten Fyns” anmodning til 
Svendborg kommune: ”Efter internering i Vestre Fængsel, 
blev han (Oleg) den 13. jan. 1945 deporteret til KZ-lejren 
Neuengamme, med udstationeringer som slavearbejder i 
udelejrene Dessauer Ufer og Bullenhuser Damm. Den 16. 
april kom Oleg med De Hvide Busser/sygetransport til 
Sverrig, undervejs udsat for bombeangreb fra de 
allierede. Den 16.maj vendte han endelig tilbage til 
Danmark, ”men da var gassen allerede gaaet af ballonen. 
Da var hverdagen allerede begyndt i Danmark. Festrusen 
havde lagt sig. Men dejligt var det at komme hjem”, 
skriver han i sin hjemrejse-beretning.                                      
Man fornemmer, at der intetsteds i Danmark på det 
tidspunkt er plads til den rædsel, han har levet i. 
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lige for enden af huset, og han håbede måske at 
kunne flygte ad den vej.  Men tyskerne havde 
omringet huset. Da Oleg sprang videre fra taget, 
landede han lige foran vagterne. Hans forældre 
måtte nu se tyskerne føre deres eneste barn bort 
med et gevær i ryggen.                                                 

Da det kom frem, at Oleg sad fængslet i Shellhuset, 
rejste fru Saucant til København og skaffede sig 
foretræde hos Rigsbefuldmægtigede Dokt. W. Best. 
På skrivebordet stod et billede af hans kone og 
børn. Derfor fattede hun håb om at kunne appellere 
til ham. Hun bad ham så mindeligt om at skåne den 
eneste søn, hun havde. Alligevel endte det med det, 
hun frygtede allermest: Oleg blev sendt til 
Neuengamme.  (Koncentrationslejr i Nordtyskland. -red) 

Han blev reddet i 1945 af de hvide busser og kom til 
Sverige, til krigen var forbi. Han havde oplevet 
forfærdelige ting i lejren.                                         
1949 - året da julen blev borte.                                 
Det år, jeg var 17 år, havde jeg mit livs mest triste 
jul. Jeg havde ellers sådan glædet mig til at komme 
hjem til familien i Nørreby. Men det blev der ikke 
noget af. Den 20. december kl. 21.15 ringede 

telefonen. Fru Saucant sagde undrende: "Hvem 
ringer da så sent?" Det var svigerdatteren Esther fra 
København. Hun fortalte, at Oleg, som var plaget af 
træthed, var gået ind for at sove til middag med lille 
Niels. Drengen stod selv op, men Oleg kom ikke. Det 
viste sig at han var bevidstløs. Han blev indlagt på 
Rigshospitalet. Der mente man i første omgang, det 
måtte være "nerverne", og han blev anbragt på en 
nerveafdeling. Det kom senere frem, at lægen 
havde ment hans tilstand skyldtes eftervirkninger 
fra koncentrationslejren. Det var det på en måde 
også, idet han havde gået med en uopdaget 
sukkersyge, som måske skyldtes at kroppens 
balance var ødelagt af sult og underernæring i 
lejren. Den aften blev han fejlanbragt. Det kom til at 
koste ham det liv, som ellers var blevet reddet fra 
koncentrationslejrens rædsler. Fru Saucant ilede til 
Skårup station og nåede toget til København kl. 
22.15. Jeg var så alene med Emil Saucant, som i hast 
var hjulpet i seng. Han havde haft en 
hjerneblødning og var dårlig gående med lammelser 
i venstre side. Jeg havde lovet at blive nede i stuen, 

Shellhuset i København; Gestapos Hovedkvarter. Kamufleret.            
Foto: www.peoplesmosquito.org.uk (Shellhousebefore) 
 

100.000 mennesker indsattes i Neuengamme, hvoraf halvdelen døde. 
Herover, Arbejdskomando udfører hårdt arbejde ved Dove-Elbekanal. 
Photograph by the SS, 1941–1942. (NIOD 244F/92867) 

6000 danskere deporteredes til KZ-lejren, Neuengamme, 350 døde.               
Foto: /www.gedenkstaette-porta.de/wp-content/uploads/2019/02/kz-
neungamme-1.jpg?fit=480%2C360&ssl=1 
 

De Hvide Busser fra Sverige med danske og norske KZ-fanger  
i vinteren/foråret 1945.        Foto: Nationalmuseet (rodekors.dk) 
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så han kunne kalde, hvis han skulle have hjælp. Den 
gamle hr. Nielsen var kommet i seng, så han vidste 
ingenting. Ved midnatstide ringede telefonen. Det 
var svigerdatteren igen. Hun spurgte efter 
svigermor. Jeg fortalte, at fru Saucant allerede var 
på vej til København. Esther sagde så de 
chokerende ord: ”Oleg er død”. Nu måtte jeg den 
tunge gang ind til Emil Saucant og fortælle ham, at 
hans eneste søn var død. Der var kun mig - en 
uerfaren tøs på 17 år - til at overbringe ham den 
grusomme besked. Oleg blev kun 29 år. Næste 
morgen prøvede jeg at fortælle den gamle morfar, 
at hans barnebarn var død. Hr. Nielsen forstod det 
ikke rigtigt, han var både tunghør og forkalket. 
Næste dag kom fru Saucant tilbage, udmattet og 
nærmest lammet af chok. 

Begravelsen. 
Frihedsrådet 
ville have Oleg 
begravet i 
Mindelunden 
Ryvangen, men 
fru Saucant bad 
så meget om at 
få ham hjem til 
Skårup 
kirkegård. Jeg 

forstod det sådan, at frihedsrådet i stedet ville 
betale gravsten og vedligeholdelse af gravstedet. 
Den 23. december kom kisten til Skårup. Vi klippede 
det indkøbte juletræ i små stykker og strøede det 
på vejen udenfor huset. I alle vinduer satte vi 
levende lys. Bedemanden kom ved 16-tiden, så det 
var ved at være mørkt. Rustvognen holdt stille 
nogle minutter uden for huset. Den dybe stilhed, 
sorgen, mørket - kun de levende lys i alle vinduerne 
- det er et af de stærkeste indtryk i mit liv. Et 
øjeblik, som for evigt har brændt sig ind i 
hukommelsen. Den 24. december var både hr. og 
fru Saucant meget udkørte og trætte. Hun havde 
den lange nat med togrejsen bag sig og senere alle 
forberedelserne til begravelsen anden juledag. Der 
kom en pige oppe fra Rødegaard (der ligger ved 
kirken) med en grydeklar and og æg. Fruen på 
gården havde tænkt, at vi ikke havde haft tanke for 
juleindkøb, det havde vi heller ikke. Jeg syntes, det 

var så rørende, at et fremmed menneske sådan 
havde tænkt på os. Vi havde meget travlt til 
begravelsen anden juledag. Der var mange 
deltagende, og de skulle alle med hjem og spise. 
Familien kom fra København og repræsentanter fra 
frihedsrådet, som stod æresvagt ved kisten. Alle tre 
stuer var fyldt med spisende gæster.  

Flere dødsfald i huset.                                               
Den 21. november 1950, elleve måneder efter Olegs 
død, døde den gamle stationsforstander Nielsen af 
lungebetændelse, 91 år gammel. Det sidste år blev 
han stærkt forkalket og efterhånden hjælpeløs. Han 
krævede meget pasning i den tid. Han ville så gerne 
have nogen omkring sig, og jeg var den eneste, der 
havde overskud til at sidde og snakke med ham, da 
Thyra også måtte tage sig af Emil Saucant. Jeg var 
kommet til at holde af den gamle mand og passede 
ham lige til det sidste. Jeg sad hos ham, da han 
udåndede.  

Også Emil Saucant blev dårligere og dårligere. Han 
var meget mærket af Olegs død og græd ofte. Den 
21. februar 1951 døde Kaptajn Saucant. Han blev 
ramt af endnu en hjerneblødning. Tilfældet ville, at 
det også var mig, der sad ved hans side, da han 
døde. Således mistede Thyra søn, far og mand 
indenfor godt et år. Alle døde på datoen den 21. 
Thyra Saucant var en beundringsværdig stærk 
kvinde. Hun lod sig ikke knække af sorgen. Hun talte 
sjældent om det skete, og når hun talte om det, var 
det uden bitterhed. Hun sagde engang noget, der 
gjorde indtryk på mig: "Jeg er så taknemmelig for, at 
Oleg fik nogle gode år efter krigen og døde 
herhjemme. Han fortalte mig, at i Neuengamme 
havde han været ved at miste håbet, for der sagde 
man, at der kun var en vej ud, og det var gennem 

Oleg Saucant - 
Født 28. oktober 
1920. -  Død 21. 
december 1949. 
Frihedskæmper. 
Lokalhistorisk Arkiv 
Skårup (foto) 

Fhv. stationsforstander Nielsen, Oleg med sin søn og Emil 
Saucant. Foto: Omkr. 1948; Lokalhistorisk Arkiv Skårup 
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skorstenen. Tænk, hvis han var død dernede, så ville 
uvisheden have naget mig, og jeg ville have 
spekuleret resten af mit liv. Nu ved jeg i det 
mindste, hvad der skete". Kun når hun fortalte om 
dengang, tyskerne tog Oleg, anedes hendes vrede. 
Jeg husker, hun sagde: ”Det værste var ikke, at der 
var tyskere rundt om hele huset, men at der var et 
par danskere også. De ventede ude på gaden".  

Emil Saucant var født i Skt. Pedersborg i et 
velhavende hjem. Under revolutionen blev begge 
hans forældre slået ihjel. Hele deres smukke indbo 
blev smidt ud og stjålet af folk. Om Emil Saucant var 
ude at sejle på det tidspunkt og derfor reddede 
livet, ved jeg ikke. Det lykkes i hvert fald hans to 
søstre at flygte, men de kom væk fra 
hinanden i flygtningestrømmen. 
Adskillige år senere fandt de hinanden 
igen, da en af søstrene var kommet til 
England og fik opsporet, at Emil ville 
komme i havn der. Det lykkedes 
senere at opspore den anden søster i 
Amerika. Emil Saucant og Thyra mødte 
hinanden i Svendborg, da Saucants 
skib lå i havnen. Der blev holdt en fest, 
og for at de kunne have nogen at 
danse med, blev der inviteret 
borddamer fra en skole med "pæne 
piger", og en af dem var Thyra. Hun 
sejlede med nogle år, men blev aldrig 
søstærk. Da jeg kom i huset i 1948, var 
Saucant ikke længere kaptajn. Han 
havde på et tidspunkt haft sin første 
hjerneblødning, men var ikke mere 
ramt, end han kunne klare sig ved 
hjælp af en stok. Sammen med Theil 
fra Svendborg havde de et rederi med 

et skib, der skulle repareres hele tiden. Rederiet 
krakkede til sidst. Jeg tror, Saucants led et stort 
økonomisk tab, men det var selvfølgelig ikke noget, 
jeg blev indviet i. Alt det skete samme år, som Oleg 
døde. Herefter gik det stærkt tilbage med Emils 
helbred. Han sørgede voldsomt. Mange år var gået 
med angst og uvished for nære pårørendes skæbne, 
forældre, søskende og til sidst sønnen, da han sad i 
KZ lejr. Senere de økonomiske problemer. Alt det 
klarede han, men tabet af Oleg knækkede ham helt. 
Han udviklede en stærk angst for, at russerne ville 
komme. Han havde en ladt pistol i natbordet. Med 
den ville han begå selvmord, hvis det skete. Han 
viste mig engang pistolen og sagde: "Jeg har aldrig 
været så bange for tyskerne som jeg er for mine 
egne landsmænd. Hvis du vidste, hvad de er i stand 
til at gøre mod deres egne".     

 ”Kaptajn Saucant blev 61 år gammel. Han blev 
begravet ved siden af Oleg på Skårup kirkegård. 
Thyra boede sine sidste år i Svendborg, og vi holdt 
kontakten indtil hendes død, dog ikke den 21. i 
måneden som de andre, men den 22.12.1981.” (RS) 

Det var historien om familien Saucant, især om Oleg 
og hans skæbne, der indgår som en del af teater-
stykket ”Sabotage”, der spilles nu 2.-4. september. 
Foreningen Snublesten Fyn arbejder ifølge medlem 
Dorte Schmidt-Nielsen stadig med at få nedsat en 
snublesten for Oleg Saucant.                                           
.                                                                  Jan Viuf Hansen 

På Olegs gravsten står følgende tekst: Rejst af venner fra 
modstandsbevægelsen. Kilde: Lokalhistorisk Arkiv Skårup. 

 

Frihedsmuseets Modstandsdatabase 
indeholder ovenstående oplysninger 
om Oleg Saucant. 
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup
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i Skårup støtter lokale aktiviteter

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
”



17

NYE ELEKTRONISKE HYLDEFORKANTER
I SuperBrugsen vil vi gerne være, et moderne
supermarked som følger med den 
elektroniske udvikling. 
Mange kender vores populære Coop app og 
Scan & Betal. Nu har vi også fået 
elektroniske hyldeforkanter. 
Det tog os 2 nætter, at sætte 80 % af alle 
hyldeforkanterne op. Vi valgte nemlig at 
sætte det meste op om natten, for at genere 
vores kære kunder mindst muligt. 
Vi var 5 medarbejdere som mødte ind, lige 
inden lukketid og arbejdede hele natten 
igennem.

NY OMBYGNING PÅ VEJ
Selvom det ikke er så længe siden, at 
butikken gennemgik en omfattende 
renovering i 2014. Så har Coop besluttet, at 
bruge flere penge på at modernisere 
butikken.
Takket være opbakningen fra vores kære 
kunder, så går det rigtig godt og vi driver en 
sund forretning.
Derfor vil Coop bruge knap en halv million på 
renoveringen. Det forventes at man går i 
gang med ombygningen, inden for et år.
Butikken holder åbent som vi plejer, under 
ombygningen.
NÆRBOKS
Flere kunder har efterspurgt en GLS 
pakkeshop eller Postnord pakkeudlevering, 
men pga. begrænset lagerkapacitet kan vi 
desværre ikke løse denne opgave optimalt.
Til gengæld har vi skaffet 3 stk. Nærboks på 
p-pladsen, som samarbejder med flere 
forskellige distributions firmaer. Vi kan 
sagtens skaffe flere Nærbokse, når eller hvis 
kapaciteten bliver opbrugt. Man kan 
selvfølgelig stadigvæk anvende vores 
Postnord pakkeboks i flaskerummet.

COVID-19 OG ÅRSMØDER

Corona er forhåbentlig snart fortid, så vi igen 
kan leve som vi plejer.
Sidste år blev Årsmødet aflyst og i år skulle 
det afholdes digitalt. Det er ikke det samme 
som at sidde ansigt til ansigt, og føre en 
samtale.
Bestyrelsen og butikken satser stærkt på, at 
vi i år kan mødes fysisk sammen med vores 
kære kunder til Årsmødet. 
Jeg vil personligt gerne takke alle vores kære
kunder, for at have passet godt på hinanden 
og på personalet i SuperBrugsen.
Med venlig hilsen Uddeler                      
Khalid Mansour
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På gårdbesøg på Dalmosegård hos           
landmændene Jens Christian Hansen 
og Karsten Petersen. 

 

Karsten Petersen og Jens Christian Hansen.                                  Tekst og fotos: Margit Løve Kølle. 

På Dalmosevej 8 ved Åbyskov ligger 
”Dalmosegård”, der arkivmæssigt kan føres 
tilbage til midten af 1800- tallet. Dengang hed 
gården ”Almose”. Efter al sandsynlighed har 
gården fået det navn, fordi der i jorden på 
nogle af gårdens marker findes Al, der er et 
hårdt metallisk jordlag, som det er vanskeligt 
at nedbryde. Da gården ligger i en dal, har 
det været nærliggende at kalde den 
”Dalmosegård”. Richard Sørensen, der er 
formand for Lokalhistorisk Arkiv i Skårup, har 
oplyst, at gården også er blevet kaldt 
”Graamose”, og at den har været fæstegård 
under Tiselholt.                                           

Siden 2001 har de to landmænd, Jens 
Christian Hansen og Karsten Petersen, i 

fællesskab drevet Dalmosegård og 
ejendommen på Skårupøre Strandvej 123 i et 
I/S-selskab, hvor hver af dem ejer ½-delen af 
besætningen på 80 Jerseykøer, en del kvier 
og omkring 40 kalve samt alle gårdens 
maskiner.  

Jens Christian Hansen fortæller: ”Allerede 
som 14-årig begyndte jeg efter skoletid at 
hjælpe til på ejendommen Skårupøre 
Strandvej 123, der dengang var ejet af 
landmand Peter Madsen. Da jeg året efter gik 
ud af skolen efter 8. klasse, blev jeg 
fuldtidsansat på gården, for det var arbejdet 
med dyr, traktorer og andre 
landbrugsmaskiner, der havde min store 
interesse. Jeg vidste med mig selv, at jeg ville 
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være landmand. I 1981, da jeg var 19 år 
gammel, købte Peter Madsen og jeg i 
fællesskab konkursboet ”Dalmosegård” til en 
pris af 982.000 kr. Til gården hørte 24 hektar 
jord. Vi oprettede et I/S selskab og drev i 
fællesskab jordene og passede 
malkekvæget. 

 

I 1985 startede Karsten med at hjælpe med 
græsslåningen. Karstens far, Børge 
Petersen, havde i en årrække været 
håndværker på gårdene og havde bl.a. 
bygget kostalden på Dalmosegård, og jeg 
havde gået i klasse med Karstens bror, så vi 
kendte hinanden på forhånd. I 1987 blev 
Karsten fastansat.  

I året 2001 døde Peter Madsen, og jeg 
arvede ejendommen på Skårupøre Strandvej. 
Der skulle blandt andet udredes penge til 
arveafgiften og for at klare det på en fornuftig 
måde, solgte jeg ejendommen på Skårupøre 
Strandvej 123 til Karsten og hans kone Tove, 
og Karsten og jeg gik i kompagniskab 
sammen. I starten var der tre ansatte. I dag 
er vi alene om arbejdet, så der er rigeligt at 
se til”.  

I dag dyrker Jens og Karsten 115 hektar - 
heraf de 60 hektar i forpagtning. Siden 1984 
har jorden på ”Børsdamgaard” været i 
forpagtning. Ligeledes jorden på 
”Telegrafgården” og fra 2016 jorden, der 
tilhører ”Lykkelund”. (Jens’ far var i en 
årrække bestyrer på Telegrafgården og 
havde bl.a. en række bistader på stedet, men 
det var jo mens, der var æble- og 
kirsebærplantage på jorden).  

 

En nyfødt kalv sammen med sin mor. 

Siden, Jens Christian Hansen i 1981 blev 
medejer af gården, er der gået 40 år, og i 
samtalen om avlsarbejde bliver der fortalt, at i 
løbet af denne årrække er danske Jerseykøer 
vægtmæssigt steget omkring 100 kg. En 
Jerseyko vejer i dag mellem 450 og 500 kg. 
Mælkeydelsen er også steget igennem årene. 
I sammenligning med andre racer kræver 
Jerseykøer mindre plads. 

 

Karsten Petersen fortæller, at de hver 
sommer har 10 kvier gående på græs på 
Thurø, hvilket de har haft siden 1983-84. For 
nylig blev han en tidlig morgen vækket af sin 
mobiltelefon. Det var en sommerhusejer, der 
ville fortælle, at hans kvier stod på en 
træterrasse ved et sommerhus på Ø-gavl. 
Ofte er det vanskeligt at indfange kvier, når 
de skal transporteres hjem, fordi de kan finde 
på at stikke af, så Jens og Karsten gruede 
for, hvad der ventede dem. MEN kvierne 
opførte sig eksemplarisk denne morgen. 
Kvierne gik direkte hen til transportvognen og 
op i den. Sommerhusejeren var imponeret, 
og Jens og Karsten sagde - naturligvis - at 
sådan opførte deres kvier sig altid.       
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Det er ikke let at være mælkeproducent i 
dagens Danmark. ARLA er kontrollerende ud 
over alle grænser. De hævder, at forbrugerne 
gerne vil vide, hvordan dyrevelfærden er og 
kontrollerer og stiller nye krav i en 
uendelighed. De blander sig i alt og 
besværliggør livet for landmændene. 
Landmændene skal indrette sig efter EU-
regler og evige lovændringer, og tilmed er 
mælkepriserne lavere i dag end for 30 år 
siden.  

Derimod arbejder Danish Crown og DLF for 
landmændenes interesser, men kødpriserne 
er ikke fulgt med.  

Både Jens og Karsten føler, at de har et godt 
samarbejde med miljøkontrollen i Svendborg 
Kommune, der kommer og kontrollerer hver 
3. år. 

Dengang, det blev obligatorisk, at alle 
landbrug med dyrebesætninger skulle have 
gylletanke, var der en del modstand imod 
dette lovkrav, men Jens og Karsten finder det 
i dag helt i orden. Hver måned skal 
gylletankens flydelag kontrolleres for at sikre 
sig, at det er intakt for at holde på kvælstoffet. 
Der føres logbog over, om gylletankene er i 
orden. Der skal være en 
opbevaringskapacitet på 9 måneder, og i 
perioden fra den1. oktober til 1. februar må 
landmændene ikke køre gylle ud på 
markerne. 

 
I stalden med kalvene. 

En kvie kommer først til insemination eller til 
tyr, når den er 13-16 måneder gammel.  

Fra nytår 2022 må landmænd ikke længere 
aflive tyrekalve, derfor nytter det ikke længere 
at lade en ung tyr gå og græsse henover 
sommeren sammen med kvier, for så er det 
jo umuligt at undgå, at der bliver født 
tyrekalve. Derfor bliver man fremover nødt til 
at foretage kønsinsemination. Der er ikke 
penge i at føde en tyrekalv op, da det tager et 
år, før den er fuldvoksen. Det er triste tider! 

 

Karsten foran det store lager af snittet majs. 
Desværre synes også rågerne, at denne føde er god 
og tager et godt indhug i foderet.  

 
På afstand af majsbeholdningen. Til højre i 
billedet er den tildækkede majsensilage. I 
luften en kunstig høg, der burde holde rågerne 
væk, men uden held. Rågerne har i de sidste 
år været hårde ved også den ny såede majs. 
Årsagen kan findes i, at et effektivt 
bejdsemiddel er blevet forbudt, og det har 
givet store problemer for landmændene. 
Tilmed blev majsen her i 2021 på grund af 
vejrforholdene sået 14 dage senere med det 
resultat, at både de voksne råder og de 
udrugede unger kunne deltage i fortæringen 
af de ny såede majsplanter. På Dalmosegård 
har det betydet, at et areal på omkring 6 hektar 
har måttet sås om.  
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Den tildækkede majsensilage til venstre og 
den ny såede majsmark til højre i billedet. 

Dyrefoderet. 

 
Dette er en fuldfoderblender. Heri blandes 
kraftfoder, majs og mineraler, og den knuste 
foderblanding tilsættes vand fra beholderen 
bagest til venstre i billedet. Køerne indtager 
ikke altid – i lighed med os menneske – 
tilstrækkeligt med vand pr dag, derfor får de 
tilført vand på denne måde.                        
Hvorfor dyrker man ikke længere roer? Ja, 
årsagen er, at det er for arbejdskrævende, 
men køerne var glade for afgrøden. I 1979 
startede Peter Madsen med at dyrke majs. 

 
Roer lokal Organisk. Gratis foto på Pixabay 
pixabay.com 

Afskaffelse af bindestalde.  

Pr. 1. juli 2022 er det forbudt at holde 
malkekøer i bindestalde. Vælger man at 
sende køerne på græs 6 timer i døgnet, så 
kan ordningen bibeholdes indtil 2027. Mange 
landmænd vælger at holde løsdrift, men det 
kan have sine ulemper. Går køerne på 
strøelse og ofte i deres egne 
efterladenskaber, bliver deres klove bløde, og 
de får ofte betændelse i klovene, viser 
erfaringen. Står køerne bundet i stalde, bliver 
klovene hårde, og klovskader undgås. Er 
køerne bundet, har de deres eget mad- og 
drikketrug, og alle får den samme mængde 
føde. Går de i løsdrift er der ofte problemer 
med, at de stærke og dominerende køer 
stjæler mad fra de mindre robuste køer. 

Det lader til, at dyrevelfærd er et ord, der 
ikke har hold i virkeligheden, og at 
myndighederne ofte ikke kender til 
landbrugernes arbejdsvilkår og dyrenes 
velfærd. Frustrationerne er store hos 
dagens landmænd.  

             

 
Familielandbrugets repræsentanter har 
gjort et stort arbejde for landmændene, 
men myndighederne inklusiv regering og 
de fleste af partierne i Folketinget er ikke 
lydhøre overfor det, der siges. Karsten 
ville ønske, at en organisation som 
Danmarks Naturfredningsforening og 
andre miljøorganisationer, der altid ved, 
hvordan landbruget skal køres og 
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begrænses, burde købe de mange 
landbrug, der er til salg, og derved lære at 
forstå, hvilke problemer landbruget slås 
med og efterfølgende lade de produktive 
passe deres arbejde.                                          
I det sidste nummer af ”Landbrugsmagasinet” 
er der en reklame for partiet Venstre, hvor 
Erling Bonnesen bl.a.er citeret for at sige: ” Vi 
vil gerne grøn energi, dyrevelfærd og 
miljørigtigt landbrug. Der skal fortsat kunne 
drives en stor eksportorienteret landbrugs- og 
fødevaresektor i Danmark”, men 
virkeligheden er en anden. Et flertal af 
Folketingets medlemmer er med til at lukke 
600 bedrifter med bindestalde indenfor de 
næste 5 år. De mindre familielandbrug kører 
bedst økonomisk og har ikke den største 
gæld.  

Fra 2022 vil der blive lukket for 1/5 af 
mælkeproducenterne i Danmark på grund 
af lovkravene, og fra 2034 vil nogle 
løsdriftsstalde blive nedlagt, fordi de på 
det tidspunkt vil være for små ud fra 
lovkravene. Polakkerne er klar til at 
overtage driften, men så kan forbrugerne 
godt glemme ALT om miljø og klima. I dag 
siger man i Holland: ” Et godt landbrug er 
et lukket landbrug”. 

Arbejdet med køerne. 

 
Det er arbejdskrævende at have 80 køer. 
Både Jens og Karsten arbejder i stalden 3 
timer om morgenen OG tilsvarende om 
aftenen. Karstens stalde er tomme om 
sommeren og fyldte med 60-70 store 
drægtige kvier om vinteren. Dalmosegård 
rummer kalve fra 0 til 6 måneder samt de 
voksne køer. 

På Dalmosegård tilses køerne hver 3. time, 
når de står i stalden.  

Talen falder også på forureningen af 
materialer som wrap plastik, der anvendes til 
at binde hø ind i. Wrappen kan ikke 
genbruges og indsamles hver 14. dag og 
kommer på Forbrændingsanlægget.   

Hvad er det, I holder mest af i jeres 
erhverv? 

Jens: ” I dag nyder jeg især markarbejdet. 
Jeg spekulerer ind imellem på, om jeg skulle 
have valgt at blive gartner”. 

Karsten: ” For mig er det dyrene, der giver 
den største udfordring, og som jeg holder 
mest af at beskæftige mig med. Jeg har 
igennem årene fået mit behov dækket med at 
køre traktor og andre landbrugsmaskiner”.   

Samstemmende siger begge landmænd, at 
de fortsat holder af deres erhverv, men 
harmen over myndighedernes krav og 
forlangender og evige lovændringer er stor og 
tager noget af glæden fra dem begge. 

 
”Lillemis” kom og ville sige goddag til Jens. 
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Når du har brug 
for os, er vi tæt på  
– også søn-  
og helligdage
Anita Grundahl  
og Morten Bytoft

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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www.hybel-vvs.dk · 62 21 01 56

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV

Jannika Simonsen
Indehaver

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10
5700 Svendborg
jannika@mail.dk

TLF. 62 20 34 35 - Mobil 20 33 71 36
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 
Fotos fra hjemmesider, Jørgen Larsen og Christiane 
Gammelmark 
 

 
 

 
Kommende arrangementer!  
 

Fællesspisning med underholdning. 
Fredag den 3. september kl. 18.00. 

 
Denne aften i forsamlingshuset er det første store 
fællesarrangement efter Danmark blev lukket 
ned.  Det er derfor en særlig aften, hvor vi har 
glædet os meget til at åbne huset for alle, der har 
lyst til at være sammen og bakke op om 
forsamlingshuset. 
 
Gå ikke glip af en aften med gode grin og ikke 
mindst hyggeligt samvær. Tag venner, bekendte og 
naboen med. Der serveres en dejlig 2 rettes menu 
med efterfølgende kaffe. 
 
Den musikalske underholdning varetages af 
musiker og komiker Bertel Abilgaard, der for sin 
underholdning har dette slogan: 
 
Opskriften for hans underholdning er: 
”Det skal være noget der er sjovt og sange man 
kan synge med på” eller kort sagt: 
Det skal være sjovt, ellers er det ikke morsomt. 
 
Efter omtale og mange anmeldelser, lever han 
fuldt og helt op til det.  Der er noget at glæde sig 
til.  Det bliver en aften med gode grin og hygge. 
Det bliver dejligt afslappende. 
 

 
Foto fra Betels hjemmeside. 

 

Bertels program er en spændende blanding af sang, 
musik og gode anekdoter om de sange han har 
valgt til lejligheden. Tilsat stand up komik for det 
voksne publikum med sjove replikker og gang i 
guitaren. Krydret med selvironi, parodier og gags i 
et humørfyldt tempo og i god kontakt med sit 
publikum.  
 
Vi tror at mange trænger til et godt grin og en 
aften, hvor der kan slappes helt af. 
 
Prisen for både spisning og underholdning er 
kun 200 kr. - Børn 100 kr. 
 
Tilmelding som altid på: 

hhttttppss::////aaaabbyysskkoovv..nneemmttiillmmeelldd..ddkk  
 

Senest søndag den 29. august. 
 

▄ 
 

 

 
 

Der er ikke fredagsbar i oktober på grund 
af udlejninger. 
 

Men der er fredagsbar den 5. nov. og 2. 
dec. kl. 16-18. 
 
Kom og få en snak med andre der bor i området, 
måske træffer du nogen du ikke kender og får en 
hyggelig snak med dem. 
 

 
▄ 
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Vinsmagning med Erik Prangsgaard 
fredag den 1. oktober kl. 18.00. 
 
Vi er nu nået til forsamlingshusets traditionsrige 
vinsmagning; der foregår efter samme koncept som 
tidligere år = gode vine og noget godt at spise. 
 
Lige nu er det ikke fastlagt, hvilke vine vi skal 
smage, men det bliver som tidligere 6-8 forskellige 
vine: Hvidvin, Rødvin, Rosé og naturligvis portvin 
til desserten. 
 
Der er ikke valgt noget bestemt tema.  Det kan 
derfor bedst sammenfattes til en ”Rundtur i vinens 
verden”, hvor Erik giver forslag til gode vine, der 
passer godt til efterårets retter. 
 

 
 
Alle vinene leveres fra SuperBrugsen i Skårup og 
der vil være gode tilbud, der kun gælder på denne 
aften, du kan derfor gøre god handel sen aften. 
 
Til vinene serveres der som altid passende og gode 
afstemte ting til ganen, så der bliver noget for både 
gane og mave. 
 
Prisen for denne aften med smagsprøver på vin 
og mad til vinen er kun 200 kr. 
 
Tilmelding som altid på: 

 hhttttppss::////aaaabbyysskkoovv..nneemmttiillmmeelldd..ddkk 
 

Senest den 27. september. 
 

 
 

▄ 

Børneloppemarked 
søndag den 3. oktober kl. 11-14. 

 
Støttegruppen indbyder børn til at være 
med på et loppemarked kun for børn. 
 

 
 
På loppemarkedet kan børn sælge legetøj og meget 
andet, som de er vokset fra eller har for meget af, 
så andre kan få glæde af det.  Det der bliver solgt, 
kan måske være et supplement til lommepengene. 
 
Sælgerne kan selv indrette deres bod fra kl. 10. 
 
Det er gratis for børn at have en salgsbod. De 
der vil have en salgsbod skal kontakte Gitte på tlf. 
3035 1557. 
 
Der er entré for voksne på 10 kr.  
 
Der er som ved andre loppemarkeder i forsam-
lingshuset være en café, hvor der kan købes 
diverse drikkevarer, kaffe/te, pølsehorn m.m. 
 
Alle er velkommen.  Kom og deltag – tag børn, 
børnebørn, bedsteforældre og kammeraterne.  Der 
er sikkert mulighed for en god handel. 
 

 
 

▄ 
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Foredrag med Emil Erichsen:   
"Kurs mod fjerne kyster og hjem igen" 
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00. 

 
Emil Erichsen er kendt fra Tv-programmerne 
"Kurs mod fjerne kyster" og "Kurs mod Nord" på 
TV2. 

 

 
Emil om bord på Havanna. 

 
Kom og oplev et underholdende og livsbekræf-
tende foredrag, hvor Emil fortæller om sine oplev-
elser på Havanna.  Han fortæller om livet som 
skipper og de mange ting der følger af det.  Han 
fortæller også om den omvæltning det var at 
kommer hjem igen efter 3 års jordomsejling.  
Gennem nye historier fra sejlture og endnu ikke 
viste klip fra "Kurs mod fjerne kyster. Emil vil tage 
os med ombord på Havannas rejse hjemover. Emil 
fortæller om hvordan det var fra den ene dag til 
den anden at skifte den stille hverdag på båden ud 
med et liv hjemme i de gamle rammer, og med et 
forandret syn på tilværelsen. 
 
Pris 190 kr./børn 90 kr. for foredrag og kaffe med 
brød i pausen. Den lave entré er kun mulig på 
grund af tilskud fra Svendborg kommune. 
 
Tilmelding som altid på: 
 

https://aabyskov.nemtilmeld.dk 
evt. til Jørgen på 4224 7143 – 
senest den 20. oktober. 

 

 
▄ 

      
 

Så er der Halloween for børn. 
Alle kan være med. 

Mandag den 1. november kl. 17-19!  
 
I 2020 var det ikke muligt at holde Halloween på 
grund af Covid19 restriktionerne.  Vi glæder os 
derfor meget til, at vi igen kan afholde Halloween, 
der har været en succes de tidligere gange.  Vi håber 
derfor, at der også denne gang bliver god tilslutning, 
hvor både hygge og uhygge går op i en højere enhed 
og hvor det væsentlige er, at alle der deltager får en 
god oplevelse.  
 
Kom til et par gode timer i det halloweenpyntede 
hus. Tag børnene, bedsteforældrene, vennerne, 
kammeraterne og naboerne med. 
 
Kom og ”spis sammen” med den ”uhyggelige” mad 
der serveres. 
 
Der vil naturligvis være præmier til de 3, der har 
den mest uhyggelige udklædning. 
 
Pris pr. person for at deltage er kun 40 kr. inkl. 
noget at spise. 
 
Tilmelding som altid på: 

https://aabyskov.nemtilmeld.dk 
evt. til Christiane på 2761 0758. 

senest den 27. oktober. 
 

 
 

 

▄ 
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Husk vælgermødet med spisning: 
onsdag den 3. nov. kl. 17.30-21.30! 

 
Der er valg over hele landet til kommunalbestyrel-
ser/byråd og regionsråd tirsdag den 16. november 
2021.  Vi fastholder den tradition vi har fra tidlige-re 
valgår at holde et gammeldags vælgermøde for 7. 
gang, hvor vi spiser sammen med kandidaterne før 
det går løs med indlæg spørgsmål og debat. 
 
På nuværende har vi fået tilsagn om deltagelse fra 
spidskandidaterne fra partierne i det siddende byråd. 
Nye kandidater vil blive inviteret til at deltage. Den 
endelige liste over kandidater offentliggøres i næste 
nummer af Folk & Fæ. 
 
”Har du bestemt dig, så mød frem og støt dit 
parti – har du ikke bestemt dig, så kom og 
hør kandidaternes argumenter.” 
 
Som ordstyrer har vi igen fået programvært ved P4 
Ruth Kabel til at komme og holde styr på taletid og 
sikre en god debat. 
 
Der serveres nationalretten stegt flæsk og 
persillesovs, der tilberedes af en dygtig kok.  

Der er begrænset antal pladser, derfor tilmeldt efter 
"først til mølle". 

Det koster kun 125 kr. for at deltage i spisningen og 
vælgermødet. 

Tilmelding som altid på: 
aabyskov.nemtilmeld.dk 
senest den 27. oktober. 

 

 
 

▄ 
 

Noget helt nyt i forsamlingshuset! 
Banko med spisning! 

Andebanko mandag den 8. nov. Kl. 18. 
Salg af lotteri og spilleplader fra kl. 17. 

 
Der spilles om 40 store ænder. 
 

 
 

Spilleplader 10 kr. pr. stk. 50 kr. for 6 stk. 
 
Spisning kl. 18.00:  
Menu:  Flæskesteg, rødkål, sovs og kartofler. 
 
Pris for at deltage i spisningen er kun 50 kr. 
 
Tilmelding til spisning er nødvendig og skal være 
fortaget senest onsdag den 3. nov. 
 
Tilmelding som altid på: 

aabyskov.nemtilmeld.dk 
 

Der kan som altid købes noget at drikke og der 
sælges kaffe med brød i pausen. 

 
Overskud fra andebanko skal bruges til renovering 
af gavlen mod Åbyskovvej. 

 
 

 
Skader på facaden – ser ikke godt ud. 

 
▄ 
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Andre kommende arrangementer! 
Bliver omtale i F&F i oktober og december. 
 
 

Julefrokost:  
Fredag den 27. nov. Kl. 18.00 med John 
Mogensen Jam. 
 
Banko: 
Støttegruppen afholder julebanko:  
Torsdag den 2. december kl. 19. 
 

Juletræ: 
Det traditionelle juletræ afholdes som alle 
andre år den 22. december kl. 18-20.30. 
 

▄ 
 

I perioden januar til juli, har der kun 
været meget lille aktivitet i forsamlings-
huset: 
 
Der har været generalforsamling den 21. 
juni! 
 
Den ordinære generalforsamling var planlagt til 
afholdelse 23. marts, men blev udsat til den 22. 
april, som igen måtte udsættes på grund af 
Corona restriktionerne.  Det lykkedes at holde 
generalforsamlingen den 21. juni. 
 
Gudmund Larsen blev valgt som dirigent og 
konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 
indvarslet, selv om den ikke kunne afholdes i 
marts måned som planlagt. 
 
Da formandens beretning og regnskabet kun 
dækkede 2020 var det ren historie og derfor ikke 
så interessant.  Særligt hvad angår husets 
økonomi kunne det konstateres, at perioden med 
nedlukning af forsamlingshuset ikke havde været 
så belastende som frygtet, hvilket i væsentlig 
grad skyldtes den modtagne hjælpepakke fra 
Svendborg kommune. 
 
Som for4eskrevet i vedtægterne skal der i ulige 
år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og i lige år 4.  
Hvert år vælges 2 suppleanter for en et årig 
periode. 
 
På valg var Arne Jensen, Jan Hansen og Jørgen 
Larsen, der alle blev genvalgt.  Et bestyrelses-
medlem var udtrådt i perioden, hvorfor er skulle 
vælge nyt medlem for et år.  Som nyt medlem 
blev valgt Lizetta Johansen. 

Som suppleanter blev Svend Jensen og Poul 
Lorentzen valgt.  Jørgen Erik Kristensen blev 
genvalgt som revisor og Gitte L. Jensen genvalgt 
som revisorsuppleant. 

▄ 
 

Den 23. juni skulle der have været Sankt Hans 
på Åbyskov Strandcamping, men det blev aflyst. 
 
Vi forsøgte os med et hurtigt tilbud om, at der 
kunne købes vafler i forsamlingshuset – vi havde 
lavet en stor mængde vaffeldej, som vi fik brugt 
en mindre del af ved et ”vaffeltræf” i forsamlings-
huset.  Desværre var vi ikke ret mange der 
samledes til et par hyggelige timer.  Vi håber der 
bliver Sankt Hans i 2022. 

▄ 
Medlemskab af forsamlingshuset: 
Der er flere der har taget imod opfordringen til at 
tegne medlemskab af forsamlingshuset, mange tak 
for det. Vi er på vej til at nå et godt stykke mod 
niveauet i 2019.  Vi har stærkt brug for alle de 
penge vi kan få ind, idet en stor udgift til 
facaderenoveringen venter.  Med de indkomne 
tilbud må der forventes en udgift på omkring 
80.000 kr.  Vi håber naturligvis at det kan blive 
lidt billigere. Facaden er meget medtaget og vil 
sikkert koste en hel del arbejdstimer. 
 

Støt forsamlingshuset med 100 kr., der kan 
betales med MobilePay på 63 997 eller indsættes 
på husets konto i Fynske Bank: Reg.nr. 0819 
konto 819 0155 405.  Husk altid at oplyse 
adresse på indbetaler. 
 

Som en økonomisk håndsrækning modtager vi 
meget gerne mindre eller større støttebeløb fra 
medlemmerne og andre private.  

▄ 
Hvad skal der ske i 2022? 
 
Der er endnu ikke planlagt ret meget, så der er 
virkelig god mulighed for at få indflydelse på 
husets aktiviteter i 2022.  Bestyrelsen modtager 
meget gerne forslag af både kulturel og 
underholdende karakter og naturligvis også 
forslag til de mere traditionelle arrangementer, der 
har været afholdt i huset.  Send forslag til: 
 

kasserer@aabyskov-forsamlingshus.dk 
 

        Alle forslag forelægges bestyrelsen. 
▄. 
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Når dette nummer af Folk & Fæ bliver 
husstandsomdelt i slutningen af august, vil der 
kun være meget kort tid til, at teaterstykket 
SABOTAGE fra Skårup har premiere i Skårup. 
 
Vi i Teater VITO håber selvfølgelig, at rigtig 
mange mennesker og især fra Skårup vil være 
nysgerrige på og har lyst til at se vores stykke 
om modstandsbevægelsen i Skårup. 
Hvis du endnu ikke har købt din billet, vil der 
forhåbentlig stadig være billetter til salg på 
Billet.dk til en af de i alt 11 forestillinger, der 
bliver vist d. 2., 3. og 4 september. 
 
Drømmen om at lave dette stykke har som 
tidligere beskrevet her i bladet været 
undervejs i gennem flere år, og nu er vi klar til 
at vise det færdige resultat af mange timers 
arbejde for at nå hertil. 
 
Der vil være godt 50 medvirkende i 
teaterstykket enten som skuespillere eller som 
korsangere, og alle vil være klar til premieren 
d. 2.september. 
HUSK! - at teaterstykket opleves ved, at man 
går rundt i Skårup og cykler eller kører med 
Oskar bussen ud på Gl Klingstrup! 
 
Selve øvningen startede tilbage i juni og blev 
intensiveret i august, hvor der er blevet øvet  

både på hverdagsaftener og i weekenderne 
Mange af skuespillerne er uprøvede i 
teatersammenhæng og har selvfølgelig været 
usikre på deres roller, men som det altid går, 
når man øver på et teaterstykke, sker der det 
magiske, at man langsomt bliver et med sin 
rolle og usikkerheden forsvinder, og man er 
klar til at folde sig ud og vise sig frem. 
 
Ud over de mange medvirkende er der mange 
andre, der har ydet en stor indsats i dette 
teaterprojekt. 
Her tænker jeg på de kostumeansvarlige, 
korlederen, de praktiske hjælpere, de folk der 
har udlånt div., stillet deres grund til rådighed, 
foreningerne - der har bakket op, og ikke 
mindst Skårup Skole, der har lånt os lokaler, og 
mange flere. 
Så alt i alt er drømmen om at samle Skårup 
om dette projekt på mange måder blevet 
opfyldt. 
 
Men inden vi når til premieren, vil der stadig 
være mange ting, der skal gøres, og de vil blive 
gjort, så alt vil være klar og parat, når du/ I 
forhåbentlig kommer og ser denne helt 
specielle teaterforestilling i Skårup. 
Vi ses i starten af september! 
De bedste hilsner fra Peter & Torben  
Teater VITO 

 



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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance
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Find os på Facebook

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
fredag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING
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Stjernehimlen lige nu                               
Perseiderne og Betelgeuze – og en kæmpe stor komet på vej 
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov 
Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24, 5881 Åbysko 

Perseiderne - en flot meteorregn lige nu 
En meteorregn er et fænomen, der opstår når jorden i dens bevægelse rundt om 
solen hvert år passerer gennem en komets eller asteroides hale af materiale, som 
består af løsrevet stof, is og sten mv. Hvis dette materiale med høj fart kommer ind i 
jordens atmosfære brænder det op, og vi ser det som stjerneskud. 

Årets vel nok mest spektakulære meteorregn er Perseiderne, en kæmpe meteorregn 
der kulminerer omkring den 12. august, når jorden drøner gennem kometen 
109P/Swift-Turttles hale af materiale. Det bedste tidspunkt at iagttage Perseiderne 
på er mellem kl. 22 og midnat den 12. august og ca. 14 dage frem. Når det er mest 
intenst forventes 50-70 stjerneskud pr time! Stil dig ud et sted uden for meget 
lysforurening og kig op mod den nordøstlige aftenhimmel lige under stjernebilledet 
Cassiopeia (der ligner er stort W) hvor stjernebilledet Perseus ligger (deraf navnet 
Perseiderne). Det er rimeligt mørkt, da der kun er 4 dage fra nymåne på dette 
tidspunkt. 

Det er også spændende og ret let at fotograferer fænomenet. Det kræver et DSLR 
kamera med en lille vidvinkel og et godt stativ. Stil følsomheden på mindst ISO 
1600, åbningen på f2,8, og eksponer i mindst 10 sekunder når de første stjerneskud 
viser sig. Hvis du vil undgå, at de omgivende stjerner ser ud som små streger, skal 
du naturligvis have en motorstyring på, men det er slet ikke nødvendigt for at få 
flotte billeder.  

Betelgeuze eksploderer alligevel ikke nu ! 
For ca. et år siden skrev jeg om Betelgeuze - kæmpestjernen i Orionstjernebilledet - 
at dens aftagende lys var tegn på, at den var ved at dø i en kæmpeeksplosion som en 
supernova.  

Nye undersøgelser foretaget af forskere ved Paris observatorium og omtalt i juni 
nummeret af det ansete tidsskrift NATURE, tyder på noget helt andet. Nemlig at det 
ca. 3 gange svagere lys skyldes et gigantisk gasudbrug fra stjernen selv. Gassen er 
herved blevet afkølet og kondenseret som støv, der derved har nedsat 
lysudsendelsen fra stjernen set i retningen af vores jord.  
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Udsigten til at observerer en supernovaeksplosion i vor tid syntes dermed aflyst for 
denne gang  - desværre. 

Kæmpe komet på vej 
En kæmpe stor komet, måske den største nogensinde påvist, er på vej fra den 
såkaldte Oort sky ind mod vores sol. Kometen kaldet Cometh med den umulige 
betegnelse C/2014 UN271 blev for nylig opdaget af 2 forskere ved University of 
Pennsylvania  ved at de studerede billeder optaget i perioden 2013-19 af det 510 
Megapixcel Mørk Energi Kamera på Victor M. Blanco teleskopet i Chile. Kometen 
skønnes på 100-200 km i diameter og den blev første gang observeret i en afstand 
på 4,3 milliarder km fra solen. I juni måned var afstanden 3,02 milliarder km. Når 
den om nogle år kommer tættest på solen vil den ligge tæt på Saturns bane med den 
tætteste afstand på ca. 1,6 milliarder km. Se vedlagte skitse. 

Der er derfor ingen risiko for at den kolliderer med jorden. Beregninger viser, at 
sidst den var på besøg hos os var for ca. 3 millioner år siden, da Homo Erectus 
huserede på Afrikas savanne. 
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GYMNASTIK I SKÅRUP - SÆSON 2021/2022 

TIL ALLE BEVÆGELSESGLADE MENNESKER I SKÅRUP OG OMEGN. SÅ 
STARTER SÆSONEN SNART OP IGEN, OG VI ER MAX KLAR TIL ET 

ÅR FYLDT MED BEVÆGELSE, FÆLLESSKABER OG GLÆDE.  

SE ALLE VORES HOLD HERUNDER, DER ER NOGET FOR ALLE ALDRE. 

Baby- og børnegymnastik events 0-2 år, information følger 

I efteråret 2021 og foråret 2022 har I mulighed for at komme med til gymnastikevents 
for forældre og babyer på 3-12 mdr. og børn på 12-24 mdr.  Få en sjov time sammen 
med dit barn, hvor vi sætter fokus på den sansemotoriske udvikling og du får 
inspiration til hvordan dit barns motorik og sanser kan stimuleres. Øvelserne tilpasses 
børnenes alder. Info om datoer for babygymnastik events følger  

Familieholdet 2-5 år - Onsdag kl. 16.30 –17.30, Øster Åby Friskole  

Glæd jer til en times sjov familiegymnastik, tons og leg. På Familieholdet skal vi tumle, 
synge, lege, hoppe, løbe, trille, springe, få sved på panden og bruge redskabsbaner. 
Både børn og forældre er aktive og det er sjovt for store og små. Målet med 
undervisningen er at både børn og voksne styrkes og udfordres sanseligt og motorisk, 
mærker bevægelsesglæde og at familierne får inspiration med hjem. På holdet laves 
både aktiviteter hvor alle er samlet, samt aktiviteter hvor aldersgrupperne deles op.  

Krudtugler – drenge og piger 5 år til 1. kl. – Mandag kl. 16.30-17.30, Øster Åby 
Friskole  

Et hold for piger og drenge fra 5 år og til/med 1. klasse. Vi skal bevæge os til musik 
og have masser af sved på panden. På holdet prioriterer vi at det skal være sjovt at 
lave gymnastik, derfor får børnene lov til at lege gymnastikkens grundelementer ind, 
det være sig både rytme og spring.  
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Gym-mix – drenge og piger - 1. kl. til 5 kl. – Mandag 17.45 - 19.00, Øster Åby 
Friskole 

Holdet er for glade piger og drenge, der vil have det sjovt med leg, spring og masser 
af fart. Alle mixes på kryds og tværs, så børnene bliver udfordret med motorik og 
spring uden konkurrence – men med masser af sjov.  

Dans 0.kl. til 3.kl. – Onsdag kl. 16.00 - 16.45, Skårup Kultur og Idrætscenter (1. sal)  

Holdet for alle danseglade som elsker at bevæge sig til musik og som giver den gas til 
MGP. Vi skal lære nye bevægelser og sammensætninger som bliver til seje danse 
igennem sæsonen. 

Herreholdet – Onsdag 19.30 – 20.30, Øster Åby Friskole 

Holdet for ALLE mænd som kan lide at få sved på panden. Vi arbejder med kondition, 
styrke og smidighed.  Mænd som trænger til at få rørt kroppen ud i alle kroge og 
samtidig kan lide et godt grin og masser af god stemning. Denne sæson vil vi arbejde 
frem mod Landsstævnet 2022 i Svendborg. Det vil give mulighed for at deltage på et 
fælles herrehold  (Fynske mænd) 

Kvindeholdet – Torsdag 19.30 – 20.30, Øster Åby Friskole  

Kroppen skal bevæges fra yderste tåspids til det yderste af fingerspidserne. Vi skal 
grine og ha´ det sjovt, mens kroppen styrkes både fysisk og mentalt. Du kan være ny 
gymnast eller have prøvet det før, det vigtigste er lysten til bevægelse og fællesskab, 
så kom og prøv om det er noget for dig. Der er garanti for sved på panden. 

Tilmeld jer her: skaarup-if.dk/idraet/gymnastik 

For løbende information, find os på Facebook i gruppen ’Gymnastik i Skårup’ 



Så er sommerferien forbi, og vi er alle klar 
til at skyde sensommeren og efterårets 
aktiviteter i gang. I år håber vi på, at ar-
rangementerne kan gennemføres, og vi 
afventer den sidste åbning af kirkerne, så 
vi kan komme tilbage til normale tilstande 
omkring gudstjenester, bisættelser osv..

Vi forsøger at holde hjemmesiden 
www.skaarupkirke.dk opdateret hele tiden, 
så for en sikkerheds skyld opfordrer vi til, at 
man tjekker hjemmesiden for ændringer 
i tid og sted, inden man tager afsted til et 
arrangement.

Vi ønsker alle i Skårup og omegn en dejlig 
sensommer.

  Sensommer - så er vi i gang

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

august - oktober  2021august - oktober  2021



Gospelkoret øver igen tirsdage 19-21.15 
fra 10. august, og vi håber at se en masse 
nye og gamle medlemmer. 
I Arise synger vi både den glade livs-
bekræftende traditionelle gospelmusik, 
moderne gospel, dansk gospel, samt 
afstikkere til andre genrer. Koret ledes 
af Christina Mellgren, som har mange 
års erfaring med rytmisk kor og i særde-
leshed med gospel. 
Koret akkompagneres ved alle korprøver 
og koncerter af vores storswingende 
organist, Rasmus.
Kom og prøv det! 
Kontakt evt. Christina eller Rasmus 
inden, så vi kan tage bedst muligt 
imod jer til øveaftenen.

Vi skyder sæsonens syng-sammen-
aftener afsted med en skøn sensommer-
aftensang i det grønne tirsdag den 24. 
august kl. 19-21.30 på plænen ved kirkens 
p-plads og graverhuset. Medbring tæpper 
og tag gerne en kande kaffe med. 

Der vil også være stole, hvis man har 
brug for det. 
Læs mere på kirkens hjemmeside 
www.skaarupkirke.dk 

Nu starter vi endelig det længe ventede 
AKs Forsamlingshus, hvor aktuelle emn-
er og temaer vendes og drejes.
Onsdag d. 1. september vil vi diskutere 
forholdet mellem eksperter og politikere 
med udgangspunkt i Covid-19 og de 
konsekvenser, det har fået. 

Onsdag d. 6. oktober vil vi diskutere 
forholdet mellem individ, samfund og 
stat og den position, de har i forhold til 
hinanden. 
Begge gange er det kl. 16.30 i Kirkeladen.
Læs mere på kirkens hjemmeside 
www.skaarupkirke.dk 

Første øvegang bliver onsdag 
d. 1. september kl. 10.00 - 11.45 i Kirkeladen.

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke 

   Sommer-fællessang: 
   Sangaften i det grønne

  Gospelkoret Arise

Indlæg til juni kirkebladet: 

Sangaften med den nye højskolesangbog.  
 
Der synges overalt i disse tider, og Skårup er ingen undtagelse, men pas på - det er stærkt vanedannende. 
24. august kl. 19.00 - 20.30 holder vi et hyggeligt arrangement med fællessang fra den nye 
højskolesangbog.  
Medvirkende og aftenens værter er Skårup kirkes præst, kirkesanger og organist. Hvis vejret tillader det, 
sidder vi på plænen ved kirkens parkeringsplads, og ellers er vi i kirken.  
Medbring tæppe og kaffe eller andet til at smøre stemmebåndet.  
Der vil også være stole til dem der har brug for det. 
 
Den nye højskolesangbog har 150 nye sange med. Der har været skrevet meget om den nye 
højskolesangbog og valget af sange, og vi glæder os til at synge både de nye og de gode gamle sange 
sammen med jer. 

 

_________________________________________________________________________________ 

Indlæg til kirkebladet 

Det er dejligt, at kirken igen er åben for almindelig gudstjeneste, og at vi igen må synge, så det gør vi "#$%. 
Der er som bekendt gudstjeneste hver eneste søndag – også igennem sommerferien. 

Efter ferien starter vi med de arrangementer, der har ligget i dvale i meget lang tid, og vi håber naturligvis, 
at I alle vil komme og deltage i de forskellige ting. 

Hold øje med hjemmesiden www.skaarupkirke.dk , hvor det vil fremgå, hvornår de forskellige ting løber af 
stabelen. 

Vi ønsker alle en dejlig sommerferie.  

  AKs Forsamlingshus

   Lejlighedskoret ved Skårup    
   kirke starter igen

Det sker i Skårup Kirke (august-bladet) 
 
Gospelkoret Arise 
Gospelkoret øver igen tirsdage 19-21.15 fra 10. august, og vi håber at se en masse nye og gamle 
medlemmer.  
I Arise synger vi både den glade livsbekræftende traditionelle gospelmusik, moderne gospel, dansk 
gospel, samt afstikkere til andre genrer. Koret ledes af Christina Mellgren, som har mange års 
erfaring med rytmisk kor og i særdeleshed med gospel.  
Koret akkompagneres ved alle korprøver og koncerter af vores storswingende organist, Rasmus. 
Kom og prøv det!  
Kontakt evt. Christina eller Rasmus inden, så vi kan tage bedst muligt imod jer til øveaftenen. 
________________ 
 
Sommer-fællessang: Sangaften i det grønne 
Vi skyder sæsonens syng-sammen-aftener afsted med en skøn sensommer-aftensang i det grønne 
tirsdag den 24. august kl. 19-21.30 på plænen ved kirkens p-plads og graverhuset.  
Medbring tæpper og tag gerne en kande kaffe med.  
Der vil også være stole, hvis man har brug for det.  
Læs mere på kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk  
 

 
_____________ 
 
Kjærsigs Forsamlinghus 
Nu starter vi endelig det længe ventede ’Kjærsigs Forsamlingshus’, hvor aktuelle emner og temaer vendes 
og drejes. 
Onsdag d. 1. september vil vi diskutere forholdet mellem 
eksperter og politikere med udgangspunkt i Covid-19 og de 
konsekvenser, det har fået.  
 
Onsdag d. 6. oktober vil vi diskutere forholdet mellem individ, 
samfund og stat og den position, de har i forhold til hinanden.  
Begge gange er det kl. 16.30 i Kirkeladen. 
Læs mere på kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk  
 
 
_________________ 
 
Lejlighedskoret ved Skårup kirke starter igen. 
Første øvegang bliver onsdag d. 1. september kl. 10.00 – 11.45 i Kirkeladen. 
Korets første medvirken vil være ved Høstgudstjenesten søndag d. 10. oktober. 



Korets første medvirken vil være ved 
Høstgudstjenesten søndag d. 10. oktober.

Hvis du vil vide mere, kan du ringe til 
dirigenten, kirkesanger Erik H.A. Jakobsen 
på tlf. 2877 9170 eller sende en mail på 
erikja@get2net.dk 
Læs mere på kirkens hjemmeside
www.skaarupkirke.dk 

Man kan nu igen nyde en rolig og 
stemningsfuld eftermiddagsstund i 
vores smukke kirke kl. 17-18 
onsdag den 15. september
onsdag den 13. oktober
onsdag den 3. november
onsdag den 1. december

I stearinlysets skær med afdæmpet 
musik fra orglet og klaveret er der tid 
og ro til at lade tankerne flyde frit. 
Der er fri kaffe og the.
Læs mere på kirkens hjemmeside
www.skaarupkirke.dk

Vi starter igen sangaftenerne, hvor Ras-
mus Grønborg akkompagnerer sang 
fra den danske sangskat. Vi ses uforplig-
tende i Kirkeladen. Alle er velkomne. 
Vi synger tirsdag 
tirsdag den 28. september
tirsdag den 26. oktober
tirsdag den 30. november
Læs mere på kirkens hjemmeside 
www.skaarupkirke.dk 

- en foredragskoncert
torsdag den 14. okober.
kl. 17 - 19.30 i Kirkeladen

Connie Pilgaard Nielsen rejste i 2010 
igennem 17 stater i USA og Canada med 
sin guitar på ryggen og levede på gaden 
blandt hjemløse og andet godtfolk.

Denne rejse har affødt en flok sange. Det 
er sange om frihed, om at søge, længes 
og sætte sin sjæl fri. Connie spiller sine 
sange og fortæller historier fra en barsk 
og vidunderlig verden.
I pausen serveres lækre sandwiches 
samt øl og vand. 

Pris: 50,- for foredrag og traktement 
Tilmelding til Jytte Philipsen på mail 
jyttephilipsen@hotmail.com eller 
SMS på 28 31 63 00 
senest torsdag d. 7. oktober 
af hensyn til bestilling af mad. 

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke 

  Syng Sammen

  On the Road

  Musik og stilhed

Hvis du vil vide mere, kan du ringe til dirigenten, kirkesanger Erik H.A. Jakobsen på tlf. 2877 9170 
eller sende en mail på erikja@get2net.dk  
Læs mere på kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk  
______ 
 
Musik og stilhed: 
Man kan nu igen nyde en rolig og stemningsfuld eftermiddagsstund i vores smukke kirke kl. 17-18 
onsdag den 1. september, den 6. oktober, den 3. november og den 1. december. 
I stearinlysets skær med afdæmpet musik fra orglet og klaveret er der tid og ro til at lade tankerne 
flyde frit. Der er fri kaffe og the. 
Læs mere på kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk 
_____________________ 
 
 
Syng Sammen 
Vi starter igen sangaftenerne, hvor Rasmus Grønborg akkompagnerer sang fra den danske 
sangskat. Vi ses uforpligtende i Kirkeladen. Alle er velkomne.  
Vi synger tirsdag den 21.september, den 26. oktober og den 30. november. 
Læs mere på kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk  
_____________ 
 
On the Road - en foredragskoncert 
tors. den 14. okt. kl. 17 - 19.30 i Kirkeladen 

 
Connie Pilgaard Nielsen rejste i 2010 igennem 17 stater i USA og Canada med sin guitar på ryggen 
og levede på gaden blandt hjemløse og andet godtfolk. 
Denne rejse har affødt en flok sange. Det er sange om frihed, om at søge, længes og sætte sin sjæl 
fri. Connie spiller sine sange og fortæller historier fra en barsk og vidunderlig verden. 
I pausen serveres lækre sandwiches samt øl og vand.  
Pris: 50,- for foredrag og traktement  
Tilmelding til Jytte Philipsen på mail jyttephilipsen@hotmail.com eller SMS på 28316300  
senest torsdag d. 7.okt af hensyn til bestilling af mad.  
________________ 
 
 
 
 



Postkassens rationalisering

Den danske filosof K.E. Løgstrup har 
tidligt i sit forfatterskab – midt i 30’erne 
– nogle overvejelser over rationalisering 
og teknificering af virkeligheden. I en 
kronik beklager han, at håndværkeren 
og håndværket er ved at uddø. Det er 
blevet erstattet af samlebånd og akkord-
producerende industriarbejdere. 

Løgstrup bruger et eksempel med 
dørhåndtaget. Et dørhåndtag er ikke 
længere så personligt udført som før. 
Det er blevet til en masseproduktion, 
rationelt og uden detaljer og menneskelig 
formning. Løgstrup mener, at denne 
udvikling går ud over øjet - og hånden. 
Hvis ikke vi omgås produkter med personligt 
snit og forskellighed - dørhåndtaget -, 
så mister vi evnen til at se og fornemme 
nuancer. Løgstrup var antirationalist. 

Jeg kom til at tænke på Løgstrups kritik 
af rationalisme, da jeg kørte en tur i 
Svendborg. Specielt med henblik på den 
måde postkasserne er placeret. De må 
ikke længere stå i forlængelse af huset, 
som de gjorde det for år tilbage, men 
skal ud til vejen for at rationalisere 
postbudenes arbejde. Man må heller ikke 
have en ganske almindelig brevsprække. 
Den skal kittes til. Alt dette skete med 
den nye postlov, der blev indført i 2011. 
Den har nu ti års jubilæum. 

Før postloven blev indført, kunne det 
enkelte menneske selv afgøre, hvor 
postkassen skulle placeres - om den 

skulle sidde ved siden af døren eller 
være en sprække i døren alt efter husets 
karakter. De fleste havde en brevsprække, 
for så kunne de hilse på postbuddet, når 
han kom op til døren. 

Engang kom postbuddet glad fløjtende 
med breve og aviser. Der var som regel 
kaffe på kanden. Han fik en uforpligtende 
sludder med de ældre damer. På den 
måde udførte han flere erhverv på 
samme tid. Officielt var han postbud. 
Men han var også budbringer af en sund 
blanding af sladder og sjælesorg. Selv 
om posten skulle ud på trods af vinter, 
regn og slud, var der alligevel tid til at 
smile. Det gør postbudene ikke mere. 
Smilet er forsvundet. I stedet bliver de 
stressede, fordi de i dag skal nå langt flere 
husstande end rimeligt er. Og med den 
nye rationalisering skal postbudene ikke 
engang ud af bilen for at aflevere breve.

Vi holder ikke blot en del af det andet men-
neskets liv i vore hænder - som Løgstrup 
senere udtrykker det -, vi mærker så san-
delig også det andet menneske ved at
fornemme dét, mennesket har produceret. 
For postbudenes vedkommende har de 
sluppet det andet menneske i rational-
iseringens hellige navn.    Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



     Årets konfirmander i Skårup Kirke 2021     Årets konfirmander i Skårup Kirke 2021



AUGUST

Søndag d. 15. aug. 11. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 17. aug. Gospelkoret Arise øver i Kirken kl. 19.00
Christina Mellgren
Rasmus Grønborg

Søndag d. 22. aug. 12. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 24. aug. Fællessang i det grønne kl. 19.00 Rasmus Grønborg
m.fl .

Søndag d. 29. aug. 13. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

SEPTEMBER

Onsdag d. 1. sept. Lejlighedskoret starter igen kl. 10.00 Erik Jakobsen

Onsdag d. 1. sept. AKs Forsamlingshus i Kirkeladen kl. 16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 5. sept. 14. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 12. sept. 15. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 15. sept. Musik og Stilhed i kirken kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 19. sept. 16. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig  

Søndag d. 26. sept. 17. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Tirsdag d. 28. sept. Syng Sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

OKTOBER

Søndag d.    3. okt. 18. søndag efter Trinitatis kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 6. okt. AKs Forsamlingshus i Kirkeladen kl. 16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 10. okt. 19. søndag efter Trinitatis, 
høstgudstjeneste kl. 10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 13. okt. Musik og Stilhed i kirken kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Torsdag d. 14. okt. Foredrag/koncert: ’On the Road’ 
I Kirkeladen kl. 17.00 Connie Pilgaard 

Nielsen

Søndag d. 17. okt. 20. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 24. okt. 21. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 26. okt. Syng Sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 31. okt. 22. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
august - oktober 2021 august - oktober 2021                                                 

Anders Kjærsig
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Volleysæsonen starter lige om lidt i Skårup IF 
HAR DU LYST TIL AT SPILLE VOLLEY? 

Uanset alder og køn kan du være med i vores fællesskab - der er plads 
til både nye og erfarne spillere bare du har lyst til at spille volley. 

 KOM OG VÆR MED 

SÆSONSTART TORSDAG DEN 2.SEPTEMBER KL.18.30 

VI TRÆNER HVER TORSDAG i TIDSRUMMET KL.18.30-21 i 
SKÅRUP HALLEN, ÅBYVEJEN 43, SKÅRUP 

Når vejret tillader det er der også mulighed for at spille beachvolley på 
de 2 baner vi har til rådighed bag hallen 

Vi tilbyder kontingentfrihed til nye spillere den første måned så du kan 
se om det er noget for dig. 

 Ses vi – det tror jeg vi gør      
RING TIL TOM CHRISTIANSEN TLF.22 15 9540 HVIS DU HAR SPØRGSMÅL 
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Svendborg 
Senior Idræt i 

Skårup 
 

Alle 60+ kan dyrke motion i 
idrætsforeningen SVSI - Svendborg 
Senior Idræt. 
 
Alle 60+ kan få udbytte af at dyrke 
motion på et niveau, der passer den 
enkelte. 
 
Alle 60+ kan få glæde af at deltage i det 
sociale samvær, som vægtes. 
  
Med forskellige instanser er SVSI aktive 
i den landsdækkende vision Bevæg Dig 
For Livet. 
  
Svendborg Senior Idræt har ca. 1000 
medlemmer og tilbyder mange forskellige 
aktiviteter - heraf en del i Skårup, hvor 
aktiviteterne i lokalområdet foregår i Skårup 
Kultur og Idrætscenter. 

 
  
I Skårup tilbydes følgende 
aktiviteter: 
 
Frisk Motion (tidligere Basis 
Motion). Motion med 
grundlæggende træning i form af 
styrke, kondition og balance ved 
brug af redskaber. Der motioneres 
hver torsdag kl. 09.30 - 11.00.  

Den første gang er torsdag d. 9. 
september 2021. 
  

 
 
Efter træningen er der ”3. halvleg” 
med mulighed for hygge, snak og 
en forfriskning i cafeteriet. 
 
 

 
 
Let Motion er træning på eller ved 
én stol varighed af én time, 
efterfulgt af social samvær i 
cafeteriet. Træningen foregår hver 
torsdag kl. 11.15 - 12.45. Den 
første gang er torsdag d. 19 august 
2021. 
  
I samarbejde med Skårup 
Idrætsforening tilbyder vi bordtennis 
og volleyball for både kvinder og 
mænd. Træningen er tilpasset 
seniorer, og der skal være plads til 
sjov. 
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 Bordtennis er et spil, der tilpasses 
i intensitet og tempo, så alle kan 
være med. Det foregår hver onsdag 
kl. 17.30 - 19.00. Den første gang 
er onsdag d. 18. august 2021. 
  

 
Volleyball er en holdsport, hvor alle 
er velkomne, både nybegyndere og 
øvede. Der spilles hver tirsdag kl. 
14.45 - 16.00. Den første gang er 
tirsdag d. 24. august 2021. 
  
Yoga er en træningsform, som 
arbejder med længere tids stræk 
samt aktivt og bevidst 
muskelarbejde.  
Yoga finder sted i Vejstrup 
Valgmenigheds lokaler, 
Brudagervej 3, hver tirsdag kl. 
11.00-12.45. Den første gang er 
tirsdag den 10. august 2021. 

 
 
Træningen foregår i samarbejde 
med yogainstruktør, Karen 
Margrethe Jensen.  
  

Medlemskab: 
SVSI har aktiviteter fordelt over hele 
Svendborg Kommune, og alle 
medlemmer kan tilmelde sig hvad og 
hvor, de ønsker.  
 
Ud over de forskellige holdaktiviteter 
tilbydes der i sommerperioden ugentlige 
éndags vandreture, der arrangeres også 
udflugter over flere dage eller foredrag.  
  
For at kunne tilmelde sig en aktivitet i 
Svendborg Senior Idræt, skal man være 
medlem af foreningen. Det koster 150 
kr. for kalenderåret 2021.  
  
Kontakt og info: 
Yderligere information, priser og 
tilmelding kan findes på foreningens 
hjemmeside: www.svsi.dk eller du kan 
henvende dig til foreningen på telefon 
62233019, på mail: svsi.tlf@mail.com 
eller på kontoret Ryttervej 70 1. sal, 
Svendborg Idrætscenter.  
  
Du kan desuden følge med i, hvordan 
det går på nogle af holdene på 
Facebook: Svendborg Senior Idræt. 
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

Gårdbutik åbent lørdag fra 10-15 fra sep. til april
Selvbetjeningsbod åbent hver dag

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer
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• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service
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Hansen
Telefon
30 88 89 48
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Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

62281950
Telefontid samt ind- og
udlevering kun mellem
kl. 9-11 og kl. 17-18

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE

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

DYREHANDEL
APS

62281950
Telefontid samt ind- og
udlevering kun mellem
kl. 9-11 og kl. 17-18

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE

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

DYREHANDEL
APS



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUSK: Saml et bord af venner, kollegaer, naboer m.m.  

…og scor en GRATIS FLASKE SHOTS til bordet for hver 20 billetter I køber! 

 Venlig hilsen 

Det festlige udvalg 

Følg med på Facebook      
- ”Skårup Folkefest”  



 
Skårup Musikforsyning præsenterer: 

Anders Blichfeldt – Solo til Mad & Musik 
i Skårup Kulturcenter fredag d. 17/9 - kl. 20.00 

 
 
Anders Bilchfeldt er tidligere forsanger, guitarist og komponist i det danske band Big Fat Snake. 

Indtil 2019 har hans karriere centreret omkring dette projekt, hvor han har skrevet over halvdelen 
af gruppens sange; heriblandt de populære numre "Female Voice", "Bonsoir Madame" og "Sittin' 
in a window"                     
I december 2017 meddelte Big Fat Snake, at de stopper deres turné-virksomhed med udgangen af 
2018. Big Fat Snake eksisterer fortsat, men er på vågeblus og kan risikere at vågne op til dåd igen  



 

ved særlige lejligheder. 

Men nu kommer Anders Blichfeldt til Skårup som solist med sit helt eget soloshow, og det glæder 
vi i Skårup Musikforsyning os meget til at præsentere for jer alle i Skårup! 

Soloshowet: ”Alene på Scenen” 

I sit nyeste show ”Alene på scenen” tager Anders os med på sin livsrejse, både den musikalske og 
den personlige. Vi hører alle de sange, vi kender fra tiden med Big Fat Snake, Anders’ 
soloudgivelser, samarbejdet med Elvis’ band, og fortolkningerne fra Toppen af Poppen 2019 og 
2020. 

Anders fortæller om sin opvækst, om den svære vej til kærligheden, om turen til toppen af 
dansk musik, og om at skulle genopfinde sig selv igen og igen. 
Det er sjovt, smukt, skørt, intimt og gennem musikalsk.  
Anders er alene på scenen med sine instrumenter og elektroniske dimsedutter og leverer sjove, 
rørende og overraskende versioner af de sange, som vi kender og elsker. 
Det er en nærværende fortælling om at turde ændre kurs væk fra det sikre, leveret af en 
fantastisk historiefortæller – og det er sange fremført af en af de bedste sangere, vi har i 
Danmark. 
 
Billetter købes på Billet.dk  
Uden mad = 300 kr. og du kommer kl. 19.45 
Med mad = 375 kr. og du kommer kl. 18.30 

 
Koncerten afholdes i Hallen. Under corona begrænsningerne i efteråret 2020 fandt vi ud 
af, at Hallen både kunne gøres hyggelig, og at lyden var god! Derfor har vi valgt at denne koncert 
skal være i Hallen. 
 

Vi støtter musikken i Skårup:  

• Skårup Autohandel, Nyborgvej 489, 5881 Skårup  
 

• Spånlundgård, Nyborgvej 350, 5881 Skårup  
 

• Auto-Centrum Skårup, Østergade 60-62, 5881 Skårup  
 

• Have & Parkcenter Svendborg ApS, Tvedvej 170, 5700 Svendborg  
 

• SkårupGrafisk, Stationsvej 8 th, 5881 Skårup  
 

• Skårup Auto Service Vildmarken 1, 5881 Skårup  
 

• Niels Duedahl 
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Spis sammen i cafeen  
Onsdag d.25.aug. kl.18 

Pris: 60 kr pr voksen og 25 kr pr barn 6-12 år. 

Det er god kutyme, at tilmelde sig på facebook i gruppen Skårup Idrætsforening og 
Kulturcenter. 

Her kan du også reservere bord, så i kommer til at sidde sammen med familie og evt 
venner og naboer. 

Kommende Spis sammen er ons.6.okt kl.18. 

 

Konceptet er ganske enkelt - Vi laver maden, du kommer og spiser. 

Typisk en ganske alm dansk aftensmad der bliver serveret på buffet. 

Menuen kommer på Facebook en 14 dage før arrangementet. 

Første arrangement bliver i samarbejde med Arbejdsgruppen 5881, der vil fremlægge de 
indkomne projektideer. Se annonce for dette andet steds i bladet. 

De næste Spis sammen 6.okt bliver med et musikforedrag af Lasse Helmer, der vil synge og 
fortælle om Kim Larsen. Mere herom senere. 
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Brunch i cafeen i SKI 
Søndag d.29.aug. kl.10-12 

Pris: 60 kr pr voksen og 25 kr pr barn 6-12 år. 

Det er god kutyme, at tilmelde sig på facebook i gruppen Skårup Idrætsforening og Kulturcenter. 

Alle er velkommen, men er du tilflytter til sognet, så er det gratis 1.gang. 

Kommende brunch er søn d. 26.sept. kl.10-12. 

 

 

Spørg din nabo eller nogle af dine venner, om de vil med til hyggelige 2 timer i cafeen, med masser 
af god mad og masser af god stemning. 

Eller har du fået nye naboer, som er tilflyttere, så brug lejligheden til at invitere dem gratis med. 
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Siden starten af juli har Trine Koch Jensen udstillet sine originale malerier i Skårup Kulturcenters foyer.  
Trine holdt ikke fernisering, så vi håber, at besøgende i centeret vil give sig tid til at kigge sig omkring på vej 
til de forskellige aktiviteter. Trines udstilling hænger august måned ud. 

Trine har en meget spændende og helt unik malestil. Hendes akrylmalerier er enkle kompositioner og grafi-
ske i deres udtryk og ved første øjekast tror man, at det er grafiske tryk. Alle billeder er imidlertid med akryl-

maling og minutiøst og med stor præcision malet på lærred. 

Da Trine sendte mig fotos af hendes farvefelt-malerier (se ovenstå-
ende foto), troede jeg, at det måske var en fejl og at filerne var i en 
dårlig opløsning. Men nej, Trine har malet hvert lille kvadrat i farver, 
som både harmonerer og disharmo-
nerer, hvilket skaber uro og bevægel-
se i stilstanden og samlet set danner 
de en helhed.  
Maleriernes enkelhed giver ro og stil-
hed til de omgivelser, de placeres i.  

Læs Trines egen beskrivelse af vær-
kerne i forrige nummer af Folk & Fæ. 

Tekst og redigering: Vibe og kunstnerne. Fotos: Diverse 
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I den ene af vores glasmontre udstiller Otilia Rubió sine smukke, rustikke smyk-
ker lavet af naturmaterialer. Kontakt Otilia (Se nedenstående visitkort), hvis du er 
interesseret i at købe.

Maria introducerer sig selv: 
Jeg er en malekvinde, som har tegnet og malet det me-
ste af mit lange liv. Jeg er nu pensionist og tidligere ud-
dannet lærer med undervisning i billedkunst. Senere har  
jeg taget en kunstterapeutisk uddannelse. 

Da jeg fik lyst til at gå dybere i maleriets mysterier, har 
jeg gået på mange forskellige kurser, blandt andet på 
Svendborg Kunstskole og på Ærø Kunsthøjskole.  
Jeg maler nu i en gruppe i Ballen malerskole og har også 
malet hos Majbritt på Tåsinge. Jeg har desuden rejst til 
Færøerne, Indien og Grækenland med forskellige male-
grupper.  

Jeg maler naturabstraktioner og samtidig figurativt  
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således, at maleriet danner egne billeder/abstraktioner hos beskueren. Det er ofte naturen og havet, indre og ydre 
stemninger og oplevelser fra rejser, som danner udgangspunkt for mine billeder.  

Jeg maler for det meste med akryl men også med akvarel og 
farvekridt. 

Jeg har en hjemmeside, hvis du vil se flere billeder.  
www.mariamadsenmygdal.dk 

Maria udstiller  i Skårup Kultur- og Idrætscenter fra fredag 
d. 10.9. 

Kontakt: Vibe (vibe@post24.dk) eller Ulla (ulla@dencher.dk) 
 
Her finder du information om vores udstillinger 
 
Vores Facebookside, som altid er opdateret,  
På Skårup IF hjemmeside www.skaarup-if.dk/det-sker/ 
Facebooksiden: Skårup Sammenhold 
Aktivitetskalenderen på www.folkogfae.dk  
Kulturkalenderen Svendborg.  

Skårup Kunstgruppe 

Husk at vores ferniseringer i Skårup Kultur– og idrætscenter er for alle lokale.  
Du behøver ikke at have forstand på kunst eller selv være udøvende. Du kan også bare komme forbi, hvis 
du har lyst til et glas vin og en almindelig snak. Måske møder du din nabo eller en anden, du kender eller 
måske møder du nogle helt nye mennesker. KOM FRISK! 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

Bagergade 28-30 · 5700 Svendborg 
Tlf. 29 60 26 18  
www.osterdalen.svendborg.dk
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Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

www.skaarupskole.dk    Tlf.: 62 23 48 84
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Tag os med på råd 
hvis du overvejer 
og sælge din bolig.

Ring til os på tlf. 6220 2000 
og aftal tid til en gratis og 
uforpligtende salgsvurdering 
af din bolig.

2 felt
Pris: 3531,- 

pr. år
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2 felt
Pris: 3531,- 

pr. år
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Indsendt af Formanden Jørgen Erik  

 

Vi havde med besvær opsat flag til konfirmationerne i hele byen, men der kunne vi 

godt bruge nogle hjælper til dette. 

 

Vi har også opsat badebroen i Skårupøre og det ser ud til at den bliver godt brugt. 

Vi har også i snart mange år forsøgt at få Svendborg kommune til at beskære ved 

gadekæret i Skårup, og vi har for 2 måneder siden haft en samtale med kommunen 

men har ikke hørt fra dem. 

Vi har ikke afholdt generalforsamling i 2 år pga., Corona, men nu er der sæt en 

 dato på dette det bliver Tirsdag d 28-9-21 kl.19,00 i Pensionisthuset, vi håber at der 

er mange som møder op denne dag, da det nu er hele bestyrelsen der er på valg, 

så der bliver muligheder for at udskifte hele bestyrelsen.  
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Indsendt af Formanden Jørgen Erik  

 

   

Der er store problemer med skiltene på Kærlighedsstigen der er nogle som skruer 

Skiltene af og kommunen har flere gange opsat nye skilte, er der nogen som har set 

hvem der skruer skiltene af så ring til Skårup S Borgerforening 62231270. 

 

             
     

 
 

Vi håber på at spillegilder kan starte op Fredag i Uge 32. Husk der er også generalforsamling 

i Støtterne d 28-9-21 hvor også hele bestyrelsen er på valg.    



56 Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Jesper
24 45 43 02
❱ Spartling
❱ Malerarbejde

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

Klaus
40 35 78 40
❱ Facaderenovering
❱ Facadeafrensning
❱ Microcement
❱ Epoxy gulve

KONTAKT BDO  
I SVENDBORG
Grønnemosevej 6,  
5700 Svendborg
Tlf.  63 21 60 00
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NYT FRA DAMGÅRDSKLUBBEN 
Tekst: Hans 

Der har været mange forhindringer undervejs, men med de lempelser regeringen 
har foretaget, ser det ud til at vi igen kan mødes og have det sjovt. 

Så vi lægger ud med følgende. 

 

Spillegilde: 

Søndag d.5. september kl. 14.00 afholder vi et længe ventet spillegilde i 
Skåruphallen. Dørene åbnes kl. 12.00 

Spillegildet bliver som vanligt afholdt i samarbejde med borgerforeningen. 

Der er fine gevinster fra vores sponsorer, så vi håber at I møder talstærkt op  

og er med til at støtte en god sag. 

 

Loppemarked: 

Søndag d. 3. oktober kl. 10.00 – 13.00 afholder vi vores store loppemarked i 
Skåruphallen. 

Efter knap 2 års stilstand har vi mange loppeeffekter, der venter på at blive solgt. Vi 
håber I kan afse tid og lyst til at aflægge os et besøg. 

Vil du være med til at få hallen til at summe af liv, så kan du leje et bord på  

2½ meter for kun 150 kr. og et halvt bord for 100 kr. hvorfra du kan sælge nye og 
gamle ting. 

Har du lyst til at være kræmmer for en dag så kontakt Anne Marie tlf. 30127268. 

Kaffe og vafler, øl og vand kan købes i hallen. 

Har du brug for at køre med Oskar, så bestil senest en uge før ved  

kørselsleder Finn tlf. 71 21 12 31 

Mange sommerhilsner Damgårdsklubben 
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Brudager Forsamlingshus 
Brudager Bygade 11, 5882 Vejstrup 

 
Der er plads til alle uanset alder, ene eller som par, 

nybegyndere eller øvede 
vi har det bare sjovt 

 

Husk kaffekurv til pausen 2030 - 2100 

 
Vi har 

 
Det er altid festligt, så kom og vær med. 

 
 
 
 

 
 

Spørgsmål - kontakt Tove 30247466 
Hjemmeside: www: Brudagerfolkedansere.dk 
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Nyt fra Brudager Folkedansere. 
Skribent: Tove Stenderup. Fotograf: Søren Midtiby. 

det er blevet til mange ture med god 
tilslutning til dem alle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arkivfoto fra 2020. 

Brudager Folkedansere er en forening med 
meget aktive og sociale medlemmer. 
Den 13. marts 2020 måtte vi lukke ned for 
dansen på grund af Covid -19. Resten af 
sæsonen og afslutningsfesten blev aflyst, da 
intet var muligt. Hen over sommeren blev det 
lidt mere normalt og alle så lys forude. I juli 
besøgte vi en lokal biavler - spændende at 
høre om biernes færden og fremstilling af 
honning. De, som var interesseret i at komme 
tættere på bierne, blev iført bidragt, så man 
kunne komme helt tæt på biernes 
arbejdsplads. En god og interessant dag, der 
sluttede med grillmad om aftenen i haven hos 
et medlem. I august var der sommerdans 
også i haven hos et medlem, men med 
afstand, for det har Covid-19 lært os. 

Brudager Folkedansere var en af de få 
foreninger, som startede en ny sæson op. 
Den 23. september 2020 mødte en del 
dansere op. Vi talte om opstart og om 
situationen som helhed. Alle fremmødte 
ønskede at fortsætte. To nye dansere var 
mødt op, og alle glædede sig til at danse og 
til det sociale samvær. Alle 
Sundhedsstyrelsens regler blev overholdt, 
såsom registrering, afstand og håndsprit, 
men ingen sang. Alle danserne var glade og 
hyggede sig. MEN AK, regeringen 
strammede igen reglerne, og intet kunne lade 
sig gøre. Vi måtte lukke ned igen. 

En danser fik en god ide, hvad med gåture i 
den danske natur? Ideen blev taget op, og 

 
 
 
 
 
På vandring i naturen. 

Der har været ture i Gudbjerg, Lundeborg 
skove, Knarreborg skov og strand og langs 
Ådalen i Vejstrup. Vi fik en aftale med ejeren 
af Tiselholt om et besøg i parken og skoven. 

 

 

 
 

To billeder af Tiselholt. 
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Motiv fra Tiselholt park. 
Vi var ligeledes på vandretur i Glorup park og så 
slottet udefra. 

 
 

 

og Hesselagergård blev også besøgt. 

Alle turene har været meget inspirerende. 
Der er altid nogen, som ser noget andre ikke 
ser. Der blev vist og fortalt, ja alle fik 
oplevelser med hjem. 

Som foråret og sommeren er gået, er næsten 
alle blevet vaccineret, alle restriktioner er 
næsten fjernet og nu kan vi se frem til en 
dejlig dansesæson. 

 
 
Den nye sæson starter op den 22. 
september i Brudager 
Forsamlingshus. Vi danser hver 
onsdag kl. 19.30 – 22.00 og igen i år er 
der 3 energiske ledere og 3 dygtige 
spillemænd - det kan kun blive godt. 

 
 
Danseaftener i den kommende 
sæson: 

2021 
 

22/9 29/9 6/10 13/10 
27/10 3/11 10/11 17/11 
24/11 1/12   

2022    

5/1 12/1 19/1 26/1 
2/2 9/2 23/2 2/3 
9/3 16/3   

13/4 (afslutningsfest) 
 
 
Vi trænger til at være sammen, 
danse, hygge og få et godt grin, ja 
og måske har vi alle glemt trinene i 
det år, der er gået og må starte 
forfra. 

KOM OG VÆR MED, DER ER PLADS 
TIL ALLE. 

PÅ GLÆDELIGT GENSYN TIL EN NY 
SÆSON. 

MED VENLIG HILSEN 
BESTYRELSEN. 
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

              

 Det nye program for det næste 
halve år aug.2021- jan.2022 er 
nu omdelt til vores 
medlemmer. Skulle nogen ikke 
have modtaget det, så ring 
venligst til en i bestyrelsen.    

        

__________________________ 

ONSDAG, den 18. aug. kl.18.00 
GRILL- AFTEN 

Vores årlige grillaften med 
pølser, steg og salater m.m. 
Tilmelding senest den 12. aug.  
PRIS kr. 100.00 

 

 
      

 
Kom og vær med til en hyggelig 
aften og en god snak 

ONSDAG, den 1. september kl.14.00- SENIORSHOPPEN 

HALLO DE DAMER!! Seniorshoppen kommer med deres 
efterårskollektion. Lokale damer går mannequin. 

Kom og få en hyggelig eftermiddag og bliv inspireret med nye 
farver og modeller. Der serveres et glas vin, chips og kaffe. 

ENTRE kr. 40.00 

    

ONSDAG, DEN 22. september 2021 SENSOMMER UDFLUGT                   
TIL LANGELAND 

Afgang fra Skårup Pensionisthus, Skårup Stationsvej 10, 
5881 Skårup kl.10.00 og kørsel rundt på Langeland. 

Turen går hen over Tåsinge og den lille Siø over til Langeland, hvor 
det hele starter ved Tullebølle Kirke, som har et stort kalkmaleri fra 
ca. 1560 der viser dommedag i al sin gru og rædsel. Det næste I 
kommer forbi eller stopper ved, er Tobaksladen, som er Danmarks 
eneste, bevarede tobakstørrelade fra 2. verdenskrig. Man kunne 
ikke få tobak fra Amerika, og det eneste alternativ var dansk tobak, 
dyrket af især fynske landmænd. Turen går videre til Fuglsbølle 
Kirke, der er udstyret med en tagrytter med spåndækket spir. 
Næste sted er Skovsgaard Gods, her kan der gøres et holdt, hvis I 
vil ind og besøge deres Gårdbutik. Vi kører videre forbi Påø, Kong 
Humbles Grav en vældig langdysse med et gravkammer og en stor 
dæksten der dateres til ca. ca. 3500 f.Kr. Den er 55 m lang og 9 m 
bred og omgivet af 77 randsten. Forbi Humble Kirke som er 
Langelands største og videre til Koldkrigsmuseum Langelandsfort. 
Det tophemmelige anlæg skulle forhindre fjendtlige styrker i at 
trænge op i Storebælt og var udstyret med fire kanonstillinger. 
Sidste stop inden frokost er Fuglereservatet Gulstav Mose, hele 
området bliver afgræsset af vilde heste, af racen Exmoor pony. 

Vi gør holdt ved Spisestedet Havnen i Bagenkop, hvor I får serveret 
en dejlig fiskebuffet. 

Efter frokost finder chaufføren en dejlig rute hjemad. Forventet 
hjemkomst i Skårup ca. kl.15.00 
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Bindende tilmelding senest 
18. august. Pris pr. person 
incl.kørsel og frokost 

PRIS: Kr. 325,00 

     
  

 

 

 

  FORSINKET 50 ÅRS JUBILÆUMSFEST 
Vi glæder os meget til at fejre vores 50 års JUBILÆUMSFEST som 
har været udskudt på grund af Corona. Det sker onsdag, den 20. 
okt.2021 kl.17.30. med lokale musikere Mads Toghøj og Rasmus 
Grønborg der underholder med CROONER.   

Dagen fejres med en 3 retters festmenu, sang og musik. 
JUBILÆUMSPRIS kr. 50.00 

ALT UDSOLGT- dog kan man skrives på venteliste, såfremt der 
bliver nogle afbud.        

 

          
 

 

Praktiske oplysninger. Skårup Pensionistforening 

Hvor intet andet er anført finder arrangementerne sted i Pensionisternes 
Hus i Skårup, Skårup Stationsvej 10, 5881 Skårup 

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til 
mølleprincippet på tlf. 2425 2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: 
Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS. NYT: Der kan nu 
betales via mobilpay til 427895 eller til  konto i Sydbank reg. 7045 
konto 0001304284 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

Vandværk:  Østergade 31 A
Kontor:  Østergade 31
Kontor og telefontid: Torsdag 15.30 - 16.30
Kontor telefon:  62 23 22 04

Telefon vedr. daglig drift - 24 83 19 97
Hjemmeside: www.skaarupvand.dk
e-mail: skaarup.vand@mail.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

LÆRING OG LEG HVER ENESTE DAG, HVOR ALLE BØRN 
ER GLADE FOR AT GÅ I SKOLE OG BØRNEHAVE

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

Fyns Havedam ApS • Knarreborg Møllevej 8 • 5883 Oure
www.fynshavedam.dk  • info@fynshavedam.dk

Dean 51 32 98 32  
dean@landevejens.dk
www.landevejens.dk
Landevejen 89  .  5882 Vejstrup

Kristian Kølln
Tlf: 40 71 13 4 4

Have • Park • Skov • Natur

• Hjælp til pasning af haver og grønne områder
• Løsning af enkelt opgaver eller pasningsaftal e
• Jeg kigger gerne forbi og giver et uforpligtende 
   tilbud på hvordan jeg kan hjælpe 
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Det sker i Vejstrup Valgmenighed 
 

Gudstjeneste     Søndag d. 15. august kl. 10.00 

Sensommervandring   Onsdag d. 18. august kl. 15.30  

Vandretur for kirkerne i den gamle Gudme kommune. Vi starter med andagt i Vejstrup  Kirke, 

Kører derefter til Bjergagervej, hvor bilerne parkeres og går ad stien til Skårupøre Vingård. 

På vingården spiser vi medbragte madpakker og får et glas vin. Turen sluttes på Bjergagervej. 

Undervejs skal vi selvfølgelig også synge. 

” De Blå Perler ”   Lørdag d. 21. august kl. 09.00 – 21.00. 

Igen i år skal vi synge fra Højskolesangbogen og denne gang fra den nye udgave. Der er skiftende 

sangværter hver time dagen igennem og man kan købe lidt godt til gane og mave på stedet. 

Arrangementet foregår på Lundevej i Svendborg foran Svendborg Forsamlingshus og i tilfælde af regn rykker vi 
indendørs. 

Gudstjeneste    Søndag d. 22. august kl. 19.00. 

Onsdagscafe` i Kirkehuset ved Valgmenighedskirken Onsdag d. 25. august kl. 10.00. 

Samvær, samtale og sang. Asta Fjord og Anders Carlsson er Cafe` bestyrere. 

” Opsang ”     Torsdag d. 26. august kl. 19.00 – 21.00 

Koret ” Opsang ” under ledelse af organist Frey Klarskov starter igen op. Vi mødes torsdag i lige uger i Vejstrup 
Valgmenigheds  Kirke og vi synger noget nyt og noget kendt og mest fra det rytmiske hjørne. Alle er velkommen 
uanset stemmetype og erfaring. 

Gudstjeneste    Søndag d. 29. august kl.  kl. 10.00. 

 September sang i Valgmenighedskirken  Onsdag d. 1. september kl. 17 - 18  

Gudstjeneste    Søndag d. 5. september kl. 14.00 

Gudstjeneste    Søndag d. 12. september kl. 14.00 

Onsdagscafe` i Kirkehuset ved Valgmenighedskirken Onsdag d. 15. september kl. 10.00. 

Samvær, samtale og sang. Asta Fjord og Anders Carlsson er Cafe` bestyrere. 

Gudstjeneste    Søndag d. 19. september kl. 10.00. 

Revyviser    Torsdag d. 30. september kl. 19.00 

Sammen vil vi synge mange af de gamle kendte revyviser – ” Manden på risten”, ”Maggiduddi” og mange, mange 
flere. Andre´ Isager sidder ved klaveret og vil fortælle lidt om visernes forfattere og komponister. 

 

 

 

 

Vejstrup Valgmenighed, Brudagervej 6, 5882 Vejstrup  www.vejstrupvalgmenighed.dk 
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(Tekster: Marie Svendsen, Ene Wolfsberg, Dorthe Fischer, Jonna Maints Sørensen, Lone Arntzen, Elisabeth Antonsen) 

Redigering: Elisabeth Antonsen 

 

 

NYT TRÆNINGSTILBUD FOR 60+ 
 

Onsdag den 25. august starter et nyt 

træningstilbud for seniorer (60 +) i Vejstrup 

Forsamlingshus. Det kan sættes i værk, fordi 

foreningen fik tildelt 15.000 kr. fra Svendborg 

Kommunes borgerbudget til træningsudstyr. 

Træningen vil komme hele vejen rundt, så du 

får bevæget leddene, lavet styrketræning og får 

pulsen op. Træningen tilpasses individuelt og 

består af træning med egen kropsvægt samt 

forskelligt udstyr som elastikker og 

træningsbolde. Træningen er varieret og skifter 

fra gang til gang. Underviser er fysioterapeut 

Marie Svendsen. 

Som udgangspunkt skal du kunne komme ned 

på og op fra gulvet. Du skal have tøj på, som 

du kan bevæge dig i, og dine sko skal være 

rene og sidde godt på foden (træningssko er at 

foretrække). Hvis du har en måtte, må du 

meget gerne medbringe den. Hvis ikke, kan du 

låne. 

Træningen foregår onsdage kl. 9.45 til 10.45 

– i første omgang fra d. 25. august til d. 13. 

oktober 2021. Herefter beror det på, om der er 

tilslutning til at fortsætte. 

Prisen for de første 8 gange træning er 360 kr.  

Marie tager imod din tilmelding og 

besvarer eventuelle spørgsmål på 

TELEFON 23491259 eller mail 

marieseersholm@hotmail.com.  

Der kan afregnes via MobilePay 64395 eller til 

kontonummer 5986 4017583.  

Der er 20 pladser – så det er først til mølle! 

 

 
Foto: Marie Svendsen 

 

Marie glæder sig til at møde dig - og ikke 

mindst lave en masse god træning!

VEJSTRUP SPISER SAMMEN – VELKOMMEN TIL NYE 
 

Onsdag den 1. september kl. 18.00 spiser 

Vejstrup igen sammen i Vejstrup 

Forsamlingshus. Denne gang inviteres nye 

borgere i Vejstrup særligt, så de kan blive budt 

velkommen i fællesskabet. 

Henrik Kramer, der er formand for Vejstrup  

Forsamlingshus, har bestræbt sig på at besøge  

alle nye for at aflevere folderen ”Velkommen til 

Vejstrup”; men det er ikke altid, foreningen får 

information om nytilflyttede.  

Hvis du derfor er tilflyttet og endnu ikke har 

haft besøg, vil det blive modtaget med 

taknemlighed, hvis du sender en besked til 

Karina på tlf. 51802892.  
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På grund af sommerferien er menuen for den 1. 

september endnu ikke bestemt, men der skal 

nok komme noget lige så lækkert på 

tallerkenen, som der plejer! 

 

 
Foto: Elisabeth Antonsen 

 

Konceptet er også, som det plejer: ”Kom, som 

du er”. Vi starter kl. 18.00, og slutter kl. 20.00.  

Vi hjælper hinanden med oprydning; men hvis  

 

 

du skal skynde dig hjem og f.eks. putte børn, er 

det ok, at du springer over.  

Prisen er 50 kr. for voksne og børn fra 12 år – 

20 kr. for børn under 12 år. 

 

Tilmelding til Bitten senest lørdag den 28. 

august på telefon 52148883. 

 

 
Foto: Elisabeth Antonsen 

 

 

YOGA 
 

Igen i år vil der være mulighed for at gå til yoga 

i Vejstrup forsamlingshus. Det er både for 

mænd og kvinder, og det eneste det kræver er, 

at du har tid og lyst. Underviser er Kirsten 

Pram. 

 
Foto: Kirsten Pram 

Yoga er en god måde at skabe et pusterum i 

hverdagen, og den yoga som Kirsten Pram 

underviser i, er inspireret af mange forskellige 

yogaformer samt basiselementer i 

grundgymnastik.  

Der er ingen krav om specielle forudsætninger 

for at kunne deltage på holdet i Vejstrup. Du 

skal blot være motiveret og gå ind med åbent 

sind til denne træningsform. Kirsten lægger i 

sin undervisning vægt på, at den enkelte 

deltager arbejder ud fra egne forudsætninger – 

dvs. kærligt retter opmærksomheden mod sig 

selv. 

Overordnet set vil der i træningen være fokus 

på at skabe balance imellem energierne i 

kroppen og sindet.  

Der vil bl.a. indgå følgende elementer: 

• Dynamiske stræk – samt flow og 

yogaøvelser 

• Fokus på åndedrættets betydning 

• Smidiggørelse samt styrkelse af 

muskulaturen 

• Afspænding 
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Medbring selv en yogamåtte + et tæppe til 

afspænding. 

 

HVORNÅR? 

Mandag aften fra d. 6.9.2021 – 28.3.2022 

Hold 1: kl. 18.00 - 19.15 

Hold 2: kl. 19.30 - 20.45 

Der er max 20 pladser på hvert hold. 

PRIS: 1000 kr. for hele sæsonen (betales ved 

tilmeldingen) 

Tilmelding til Ene på mail 

ene.wolfsberg@gmail.com  

Ved spørgsmål ring eller skriv til tlf. 

23259414 

 

LÆSEKLUB 
 

Er du glad for at læse, og har du lyst til at 

drøfte det læste med andre? Så er læseklub 

måske noget for dig! 

Onsdag den 15. september kl. 19.00 – 

21.00 har du mulighed for at blive medlem af 

en læseklub, hvis du møder op i Vejstrup 

Forsamlingshus.   

Tina Mortensen, bibliotekar ved Svendborg 

Bibliotek vil denne aften introducere os for 

begrebet ”læseklub” og for de muligheder en 

læseklub rummer. Sammen med Tina finder vi 

ud af vores ønsker for samvær omkring 

litteraturen og for valg af litteratur. 

Der serveres en kop kaffe/te og måske et 

stykke kage. Vand kan købes. 

 

Tilmelding senest den 13. september til 

Dorthe på tlf. 30251554 

 

 
Free Clipart

 

GIN- OG WHISKYSMAGNING 
 

Ved du, at Danmarks bedste Single Malt Whisky 

2021 blev fremstillet hos Mosgård på 

Tanghavevej 23 i Oure?  

Men det er ikke det eneste prisbelønnede 

produkt, der er fremstillet på Mosgård. Det kan 

du høre mere om torsdag den 23. september 

kl. 19.00, hvis du tager med en tur bag 

kulisserne i destilleriet.  

På rundvisningen hører du om maltning, 

mæskning, gæring, destillering og fadlagring af 

whisky, og du får også indsigt i 

produktionsmetoderne, som skaber den helt 

specielle smag i Mosgaards gin.  

Guiden er den samme, som står med hænderne 

i den daglige produktion, og undervejs smages 

der på gin og whisky fra Mosgaards egen 

produktion. 

 

 
Foto: Elisabeth Antonsen 

Der er kun plads til 30-35 personer, så det er 

først til mølle! Arrangementet koster 140 kr 

Tilmelding til Lars på tlf. 28928555 senest 

den 17. september. 
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KONCERT MED JIMMY JØRGENSEN 
 

Fredag den 24. september indbyder Vejstrup 

Forsamlingshus igen til koncert. Denne gang er 

der 4 mand på scenen, når Jimmy Jørgensen 

med band går på.  

Jimmy Jørgensen er medstifter af rockbandet 

Hotel Hunger. Han er en karismatisk og alsidig 

herre, som tog springet fra blikkenslager til 

forsanger i bandet. Senere har han medvirket i 

både film og tv-serier. Måske husker du ham 

fra TV-serien TAXA eller fra Gasolins 

teaterkoncert i 1995? 

I 2010 vendte han tilbage til solistrollen og  

udgav i 2011 sit andet solistalbum ”A Face in 

the Crowd”, der ligesom forgængeren ”Come 

into my Sleep” er en række fortolkninger af 

andre kunstneres kompositioner. 

Forud for koncerten er der spisning, og 

oplevelsen med mad og musik fås for bare 250 

kr. Spisningen starter kl. 18.00, og musikken 

går på kl. 19.30. 

Der bliver rift om pladserne, da spisningen 

sætter en begrænsning for publikums omfang, 

så bestil gerne din billet allerede nu.  

Billetter bestilles på tlf.  81612106.  

 

 

BIG BANG OG DET USYNLIGE UNIVERS 

 
Foto: Aarhus Universitet 

 

Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af 

universet, men vi ved faktisk ikke hvad det er. 

Uden det mørke stof ville vi og livet imidlertid 

ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning 

sløret for hvad det usynlige univers egentligt 

består af? 

Det kan du få svar på, når Vejstrup 

Forsamlingshus livestreamer sæsonens første 

naturvidenskabelige foredrag fra Aarhus 

Universitet tirsdag den 5. oktober kl. 19.00 

– 21.00. Her vil professor i astronomi Steen  

Hannestad, Institut for Fysik og Astronomi, 

Aarhus Universitet gøre os klogere på emnet. 

Foredraget starter præcis. 

Der er gratis adgang, men du er velkommen til 

at købe en forfriskning i pausen og på den  

måde støtte Vejstrup Forsamlingshus. 

De næste foredrag er den 12. og den 26. 

oktober, hvor Bente Klarlund holder foredrag  

under overskriften ”Yngre med årene” og Lone  

Simonsen fortæller om ”Pandemier i de sidste 

200 år”. 
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VI SYNGER SAMMEN I VEJSTRUP 

 
Foto: Elisabeth Antonsen 

 

Torsdag den 7. oktober kl. 19.30 – 21.30 

inviteres alle sangglade borgere til fællessang i 

Vejstrup Forsamlingshus. 

Aftenens sangværter bliver Vejstrups Linje 4, 

som består af André Isager, Bent Rosenfeldt, 

Margrethe Schmidt og Torben Nielsen.  

Værterne vil med udgangspunkt i  

Højskolesangbogen lede os igennem aftenen. 

 

Der vil blive indlagt en kaffepause i aftenens 

løb, hvor man kan købe kaffe og kage,  

så stemmebåndene kan blive smurt, og man 

kan få mulighed for at slå en sludder af med sin 

nabo. 

 

Tilmelding til Jonna på tlf. 31906937 

senest den 1. oktober. 

 

HØSTFEST 

 
Høstgudstjeneste – fest – og ”æbleræs” -

søndag den 10. oktober er Vejstrup 

Forsamlingshus og Vejstrup Valgmenighed i 

festligt samarbejde om at fejre høstens 

velsignelser. Helt præcist, hvordan dagen 

forløber, kan man ikke vide, men ét er sikkert – 

det bliver festligt!  

Så sæt dagen af og ”smag på” ord, musik, 

skønne æbler og andet godt i samklang med 

naturens flotte farver. 

 

Programmet ser sådan ud: 

Kl. 10.00: Høstgudstjeneste i Vejstrup 

Valgmenighedskirke 

Efter gudstjenesten er der æble-leg for børn og 

voksne i Mindelunden, hvor saftpressen også 

står klar til jer, som gerne vil prøve at lave saft 

af æblerne fra haven. 

Kl. ca. 13.00: Stor høstfrokost i Vejstrup 

Forsamlingshus med efterfølgende dans og 

kaffe/teborde. 

I mange familier er der nogle bestemte retter, 

som bare skal være på et rigtigt 

Høstfrokostbord. Vi sørger for frokostretterne, 

så du måske får nogle nye favoritretter som 

ikke kan undværes på jeres fremtidige 

frokostbord. 
Ingen Høstfest uden musik, sang og dans. Efter 

frokosten spiller Frey Klarskov (folkemusiker og 

organist ved valgmenigheden) sammen med et 

par venner op til dans, så børn og voksne kan 

få rørt benene og få frokosten rystet på plads. 
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Vi forventer at slutte en dejlig høstfest ca. kl. 

16.00. 

 

Æblekagekonkurrence 

Der er så mange skønne udgaver af æblekage. 

Men, hvilken er den allerbedste? 

Det afgør du ved at deltage i vores 

æblekagekonkurrence. Medbring din allerbedste 

kage med æbler og til sidst afsløres vinderen, 

når vi har smagt os mætte og stemt på vores 

favorit. 

Pris for hele herligheden er 50 kr. pr. 

voksen deltager. Drikkevarer kan købes i 

forsamlingshuset.  

Tilmelding til Lene Isager på tlf. 40402646 

senest søndag d.26.september 

 

          
Fotos: Elisabeth Antonsen

 

GENERALFORSAMLINGER 
 

Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus 

2021 afholdes i forsamlingshuset TORSDAG 

DEN 7. SEPTEMBER. Samme aften afholder 

støtteforeningen generalforsamling.  

Dagsorden i følge vedtægterne. 

- Valg af dirigent og referent 

- Aflæggelse af beretning  

- Fremlæggelse af regnskab 

- Indkomne forslag 

- Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 

suppleanter 

- Valg af 2 revisorer og suppleant 

- Eventuelt 

Foreningen opfordrer alle medlemmer til at 

tænke over, om de har forslag til foreningen 

eller har lyst til at stille op til bestyrelsen i 

forsamlingshuset eller støtteforeningen. Der er  

også altid plads til én til i de mange  

arbejdsgrupper/ interessegrupper, der fungerer 

under bestyrelsen. Der vil blive mulighed for at 

melde sig til arbejdet i grupperne i  

forbindelse med generalforsamlingen. 

forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, fremsendes skriftligt til 

formanden senest 1 uge før dvs. torsdag den 2. 

september på mail 

henrik.kramer@hotmail.com.  

Den endelige dagsorden offentliggøres kort før 

generalforsamlingen på hjemmesiden og 

Facebook. 

 

Alle medlemmer bydes på gratis 

aftensmad kl. 18.00, og selve 

generalforsamlingen starter kl. 19.00. Der 

vil senere komme informationer om 

tilmelding til spisningen. 

 

 
Vejstrup Forsamlingshus – fremtidig facade mod vest (Graabrødre Arkitekter) 
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VÆLGERMØDE I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 

Til efteråret skal vi igen til stemmeurnerne, når 

kommunalvalget afvikles, og det skal afgøres, 

hvem der skal regere Svendborg Kommune de 

næste fire år.  

Vejstrup Forsamlingshus er så heldig allerede 

nu at have lavet en aftale med alle partiernes 

spidskandidater om et vælgermøde torsdag 

den 28. oktober. 

Nærmere information vil følge, men sæt x i din 

kalender og mød frem i forsamlingshuset,   

så vi kan få en livlig debat om de vigtige  

emner, der optager borgerne i Svendborg 

Kommune. 

 

 
Fra vælgermødet i anledning af folketingsvalget foråret 

2019 (foto: Elisabeth Antonsen) 

 

 

Stemningsbilleder fra sommerens udendørskoncert med  

Sko og Torp - Vejstrup Forsamlingshus den 11. juni 2021 

 

 
(foto Steen Pensdal og Karina Tørnqvist) 
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August 

Onsdag den 25. Opstart på seniortræning 60+ kl. 9.45 – 10.45. Derefter hver onsdag til 13. 

oktober inkl. Mulighed for forlængelse. 

 

September  

Onsdag den 1. Vejstrup spiser sammen – velkommen til nye borgere kl. 18.00 - 20.00 

Mandag den 6. Opstart på yoga kl. 18.00 – 19.15/19.30 – 20.45. Derefter hver mandag til 

28.3.2022 inkl. 

Tirsdag den 7. Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus og støtteforening. Spisning kl. 

18.00, generalforsamling kl. 19.00 

Onsdag den 15.  Intro til læseklub kl. 19.00 – 21.00 ved Tina Mortensen, bibliotekar 

Torsdag den 23. Whiskysmagning hos Mosgård i Oure kl. 19.00 

Fredag den 24.  Koncert med Jimmy Jørgensen kl. 20.00 

 

Oktober 

Tirsdag den 5.  Live streamet foredrag med Steen Hannestad kl. 19.00 – 21.00: Big Bang og 

det usynlige univers 

Torsdag den 7. Vi synger sammen i Vejstrup kl. 19.30 – 21.30 

Søndag den 10. Høstfest i samarbejde med Valgmenighedskirken 

Tirsdag den 12. Live streamet foredrag med Bente Klarlund kl. 19.00 – 21.00: Yngre med 

årene 

Tirsdag den 26. Live streamet foredrag med Lone Simonsen kl. 19.00 – 21.00: Pandemier i 

de sidste 200 år 

Onsdag den 27. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

Torsdag den 28.  Vælgermøde i anledning af kommunalvalg 2021 

 

November 

Tirsdag den 9.  Live streamet foredrag med Lotte Kaa Andersen og David Lundbek Egholm 

kl. 19.00 – 21.00: Den inderste kerne 

Søndag den 21. Adventshygge  

Tirsdag den 23.  Live streamet foredrag med Hanne Poulsen kl. 19.00 – 21.00: Vores cellers 

saltbalance 

 

Januar 2022 

Fredag den 28.1. Koncert med Kaja Brüel og Ole Kibsgaard 

OVERSIGT OVER PLANLAGTE AKTIVITETER  
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2021 
Opdateret 14.7.2021 
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Skårupørevej 39
5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

v/ Dorthe Weiskvist & Susan Flodin
28 214 495 25 324 347

SKÅRUP ApS

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

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

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

Tlf.    62 28 12 75
Mob. 40 36 80 87

www.oureauto.dk

Lundevej 7, 5700 Svendborg

Tlf. 62 800 820
www.kiropraktor-hyldal.dk ST
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	 	 	 Ny	graver	
	

	

Det	er	med	stor	glæde,	at	vi	i	Vejstrup	Valgmenighed	kan	byde	velkommen	til	valgmenighedens	nye	graver.	

Lone	Feldingbjerg	Nielsen	tiltræder	stillingen	pr.	1.3.2021.	Lone	er	bosiddende	på	en	landejendom	i	
Gudme,	er	uddannet	gartner	og	har	et	stort	plantekendskab,	kreative	evner	og	ideer	til	at			sammensætte	
planter,	så	det	er	smukt	og	spændende	at	se	på.	I	hendes	egen	have	formklipper	hun	enkelte	buske	og	
træer,	inddeler	haven	i	rum	så	det	er	hyggeligt,	planter	bunddække	under	enkelte	træer	og	buske,	så	det	er	
vedligeholdelsesfrit	og	praktisk.	Lone	har	anlagt	deres	egen	have	med	højbede	og	stenbede	og	har	lagt	
vægt	på,	at	farver	og	planter	passer	sammen,	og	at	det	anlægges,	så	det	falder	i	med	naturen	og	husets	
omgivelser.	I	august	2019	holdt	Lone	åben	have	for	Haveselskabet	i	Svendborg,	og	det	var	en	god	oplevelse	
at	vise	hendes	have	frem	for	de	mange	besøgende,	som	fik	nye	ideer	med	hjem	–	fortæller	Lone.	

Vi	i	ansættelsesudvalget	fornemmer	hel	klart	også,	at	Lone´s	rolige	og	behagelige	måde	at	møde	
mennesker	på,	bliver	en	stor	gevinst	både	for	os	i	menighedsrådet	og	for	besøgende	på	kirkegården.	

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	

 Kære Folk & Fæ læser!
Det har været, –  - og er stadig en svær tid 

for mange, - - og corona-krisen har også 

ramt Folk & Fæ på den måde, at vi ikke 

har kunnet deltage/bringe mange af de 

planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst 

eller udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den 

anden side af denne forfærdelige krise, 

der jo har ramt det meste af jordkloden.

Straks - når dette sker, er vi klar igen!!!

Kontakt redaktøren – eller en fra 

bladgruppen, hvis du har en spændende 

historie, du gerne vil dele med vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til,

at vi i dette nummer bringer nogle af de 

”gode” historier fra arkivet. 
Deadline for næste blad: Mandag d. 1. juni kl. 17.00

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

	

	

	

	

Covid-19	sætter	stadig	sit	præg	på	rigtig	mange	ting	og	naturligvis	også	på	gudstjenester	og	

aktiviteter	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	grund	af	de	indskærpede	restriktioner	har	vi	i	valgmenigheden	besluttet	at	aflyse	alle	ordinære	
gudstjenester	og	mødeaktiviteter,	indtil	det	igen	er	forsvarligt	at	samles.	Begrundelsen	for	ikke	at	afholde	de	
ordinære	gudstjenester	er	bl.a.	at	undgå	smittespredning	og	fordi	en	gudstjeneste	uden	fællessang	og	
altergang	vil	mangle	to	uomgængelige	elementer	i	en	fælles	gudstjenestefejring.		

I	stedet	har	et	lille	fast	team	bestående	af	præst	Anders	Carlsson,	organist	Frey	Klarskov	og	kirkesanger	
André	Isager	hver	uge	lagt	en	lille	andagt	med	sang,	musik,	evangelielæsning	og	en	kort	prædikenrefleksion	
ud	på	Facebook	-	indimellem	med	besøg	af	Emma	Tingager.	Det	tiltag	fortsætter	selvfølgelig,	ligesom	man	
hver	søndag	kl.	10	vil	kunne	læse	Anders´	”fulde”	prædiken	til	den	pågældende	søndag	på	vores	
hjemmeside.	

Har	vi	aflyst	”almindelige”	søndagsgudstjenester,	har	vi	til	gengæld	valgt	at	afholde	såkaldte	
”fredagsaltergang”	fra	og	med	fredag	den	12.	februar	og	hver	fredag	i	tidsrummet	fra	kl.	17-17.20,	indtil	vi	
påbegynder	vores	ordinære	gudstjenester	igen.	Disse	fredagsaltergange	vil	blive	afviklet	efter	
myndighedernes	retningslinjer	og	krav	og	altergangstjenesternes	varighed	vil	være	ca.	20	minutter	med	
musik,	læsning,	bøn	og	nadverritual.	

Følg	i	øvrigt	med	på	kirkens	hjemmeside	eller	hold	dig	orienteret	via	kirkens	nyhedsbrev.	Modtager	du	ikke	
Nyhedsbrevet,	så	kontakt	undertegnede,	og	bed	om	at	blive	skrevet	på	listen,	så	vil	du	fremover	modtage	
informationer	om,	hvad	der	sker	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

Bemærk,	at	kirken	stadig	er	åben	hver	dag	fra	kl.	10	til	kl.	15	for	et	lille	besøg	med	stille	musik	og	mulighed	
for	at	tænde	et	lys,	dog	ikke	onsdag	formiddag,	hvor	det	optages	til	onlineandagten.	Besøgende	er	selv	
ansvarlige	for,	at	restriktioner	m.h.t.	antal,	afstand	og	mundbind	overholdes.	

Der	skal	ikke	herske	tvivl	om,	at	Valgmenighedens	medlemmer	i	den	grad	savner	gudstjenester,	det	sociale	
samvær	og	fællesskabet.	Vejstrup	Valgmenighed	er	en	musisk	og	meget	sangglad	menighed	og	også	her	
efterlades	et	stort	savn	–	et	af	vores	medlemmer	fortalte,	at	han	havde	et	stort	tomrum,	der	bare	ventede	
på	at	blive	fyldt	op	med	sang	–	et	meget	godt	billede	på,	hvad	sangen	betyder.	

Vi	glæder	os	meget	til	at	kunne	melde	ud,	når	det	igen	er	forsvarligt	og	meningsfuldt	at	åbne	for	
gudstjenester	og	andre	aktiviteter.	Vi	håber	alle,	at	det	kan	lade	sig	gøre	i	nær	fremtid.	

På	vegne	af	Vejstrup	Valgmenighed	

Lene	Isager	
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mennesker	på,	bliver	en	stor	gevinst	både	for	os	i	menighedsrådet	og	for	besøgende	på	kirkegården.	

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	
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	 	 	 Ny	graver	
	

	

Det	er	med	stor	glæde,	at	vi	i	Vejstrup	Valgmenighed	kan	byde	velkommen	til	valgmenighedens	nye	graver.	

Lone	Feldingbjerg	Nielsen	tiltræder	stillingen	pr.	1.3.2021.	Lone	er	bosiddende	på	en	landejendom	i	
Gudme,	er	uddannet	gartner	og	har	et	stort	plantekendskab,	kreative	evner	og	ideer	til	at			sammensætte	
planter,	så	det	er	smukt	og	spændende	at	se	på.	I	hendes	egen	have	formklipper	hun	enkelte	buske	og	
træer,	inddeler	haven	i	rum	så	det	er	hyggeligt,	planter	bunddække	under	enkelte	træer	og	buske,	så	det	er	
vedligeholdelsesfrit	og	praktisk.	Lone	har	anlagt	deres	egen	have	med	højbede	og	stenbede	og	har	lagt	
vægt	på,	at	farver	og	planter	passer	sammen,	og	at	det	anlægges,	så	det	falder	i	med	naturen	og	husets	
omgivelser.	I	august	2019	holdt	Lone	åben	have	for	Haveselskabet	i	Svendborg,	og	det	var	en	god	oplevelse	
at	vise	hendes	have	frem	for	de	mange	besøgende,	som	fik	nye	ideer	med	hjem	–	fortæller	Lone.	

Vi	i	ansættelsesudvalget	fornemmer	hel	klart	også,	at	Lone´s	rolige	og	behagelige	måde	at	møde	
mennesker	på,	bliver	en	stor	gevinst	både	for	os	i	menighedsrådet	og	for	besøgende	på	kirkegården.	

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	

 Kære Folk & Fæ læser!
Det har været, –  - og er stadig en svær tid 

for mange, - - og corona-krisen har også 

ramt Folk & Fæ på den måde, at vi ikke 

har kunnet deltage/bringe mange af de 

planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst 

eller udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den 

anden side af denne forfærdelige krise, 

der jo har ramt det meste af jordkloden.

Straks - når dette sker, er vi klar igen!!!

Kontakt redaktøren – eller en fra 

bladgruppen, hvis du har en spændende 

historie, du gerne vil dele med vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til,

at vi i dette nummer bringer nogle af de 

”gode” historier fra arkivet. 
Deadline for næste blad: Mandag d. 1. juni kl. 17.00

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

	

	

	

	

Covid-19	sætter	stadig	sit	præg	på	rigtig	mange	ting	og	naturligvis	også	på	gudstjenester	og	

aktiviteter	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	grund	af	de	indskærpede	restriktioner	har	vi	i	valgmenigheden	besluttet	at	aflyse	alle	ordinære	
gudstjenester	og	mødeaktiviteter,	indtil	det	igen	er	forsvarligt	at	samles.	Begrundelsen	for	ikke	at	afholde	de	
ordinære	gudstjenester	er	bl.a.	at	undgå	smittespredning	og	fordi	en	gudstjeneste	uden	fællessang	og	
altergang	vil	mangle	to	uomgængelige	elementer	i	en	fælles	gudstjenestefejring.		

I	stedet	har	et	lille	fast	team	bestående	af	præst	Anders	Carlsson,	organist	Frey	Klarskov	og	kirkesanger	
André	Isager	hver	uge	lagt	en	lille	andagt	med	sang,	musik,	evangelielæsning	og	en	kort	prædikenrefleksion	
ud	på	Facebook	-	indimellem	med	besøg	af	Emma	Tingager.	Det	tiltag	fortsætter	selvfølgelig,	ligesom	man	
hver	søndag	kl.	10	vil	kunne	læse	Anders´	”fulde”	prædiken	til	den	pågældende	søndag	på	vores	
hjemmeside.	

Har	vi	aflyst	”almindelige”	søndagsgudstjenester,	har	vi	til	gengæld	valgt	at	afholde	såkaldte	
”fredagsaltergang”	fra	og	med	fredag	den	12.	februar	og	hver	fredag	i	tidsrummet	fra	kl.	17-17.20,	indtil	vi	
påbegynder	vores	ordinære	gudstjenester	igen.	Disse	fredagsaltergange	vil	blive	afviklet	efter	
myndighedernes	retningslinjer	og	krav	og	altergangstjenesternes	varighed	vil	være	ca.	20	minutter	med	
musik,	læsning,	bøn	og	nadverritual.	

Følg	i	øvrigt	med	på	kirkens	hjemmeside	eller	hold	dig	orienteret	via	kirkens	nyhedsbrev.	Modtager	du	ikke	
Nyhedsbrevet,	så	kontakt	undertegnede,	og	bed	om	at	blive	skrevet	på	listen,	så	vil	du	fremover	modtage	
informationer	om,	hvad	der	sker	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

Bemærk,	at	kirken	stadig	er	åben	hver	dag	fra	kl.	10	til	kl.	15	for	et	lille	besøg	med	stille	musik	og	mulighed	
for	at	tænde	et	lys,	dog	ikke	onsdag	formiddag,	hvor	det	optages	til	onlineandagten.	Besøgende	er	selv	
ansvarlige	for,	at	restriktioner	m.h.t.	antal,	afstand	og	mundbind	overholdes.	

Der	skal	ikke	herske	tvivl	om,	at	Valgmenighedens	medlemmer	i	den	grad	savner	gudstjenester,	det	sociale	
samvær	og	fællesskabet.	Vejstrup	Valgmenighed	er	en	musisk	og	meget	sangglad	menighed	og	også	her	
efterlades	et	stort	savn	–	et	af	vores	medlemmer	fortalte,	at	han	havde	et	stort	tomrum,	der	bare	ventede	
på	at	blive	fyldt	op	med	sang	–	et	meget	godt	billede	på,	hvad	sangen	betyder.	

Vi	glæder	os	meget	til	at	kunne	melde	ud,	når	det	igen	er	forsvarligt	og	meningsfuldt	at	åbne	for	
gudstjenester	og	andre	aktiviteter.	Vi	håber	alle,	at	det	kan	lade	sig	gøre	i	nær	fremtid.	

På	vegne	af	Vejstrup	Valgmenighed	

Lene	Isager	

	

	

	

	 	 	 Ny	graver	
	

	

Det	er	med	stor	glæde,	at	vi	i	Vejstrup	Valgmenighed	kan	byde	velkommen	til	valgmenighedens	nye	graver.	

Lone	Feldingbjerg	Nielsen	tiltræder	stillingen	pr.	1.3.2021.	Lone	er	bosiddende	på	en	landejendom	i	
Gudme,	er	uddannet	gartner	og	har	et	stort	plantekendskab,	kreative	evner	og	ideer	til	at			sammensætte	
planter,	så	det	er	smukt	og	spændende	at	se	på.	I	hendes	egen	have	formklipper	hun	enkelte	buske	og	
træer,	inddeler	haven	i	rum	så	det	er	hyggeligt,	planter	bunddække	under	enkelte	træer	og	buske,	så	det	er	
vedligeholdelsesfrit	og	praktisk.	Lone	har	anlagt	deres	egen	have	med	højbede	og	stenbede	og	har	lagt	
vægt	på,	at	farver	og	planter	passer	sammen,	og	at	det	anlægges,	så	det	falder	i	med	naturen	og	husets	
omgivelser.	I	august	2019	holdt	Lone	åben	have	for	Haveselskabet	i	Svendborg,	og	det	var	en	god	oplevelse	
at	vise	hendes	have	frem	for	de	mange	besøgende,	som	fik	nye	ideer	med	hjem	–	fortæller	Lone.	

Vi	i	ansættelsesudvalget	fornemmer	hel	klart	også,	at	Lone´s	rolige	og	behagelige	måde	at	møde	
mennesker	på,	bliver	en	stor	gevinst	både	for	os	i	menighedsrådet	og	for	besøgende	på	kirkegården.	

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	



74

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Landevejen 89 – 5882 Vejstrup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk – Tlf. 35 12 66 86

Find mig på Facebook

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

Privat Pasningsordning i Skårup
Et godt alternativ til de kommunale dagtilbud.

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

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

Tinalaursen1@live.dk

BRUDAGER 
FORSAMLINGSHUS                                                       

BRUDAGER BYGADE 11                                                         
5882 VEJSTRUP                                                         
TLF: 27 74 27 15
BRUDAGERBYLAUG@GMAIL.COM
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Kære sponsor for Folk & Fæ.
Mange af vore trofaste sponsorer har endnu ikke været portrætteret i 

bladet! - Dette vil vi gerne gøre en ekstra indsats for!!!

Så derfor: Hvis din virksomhed endnu ikke har været portrætteret, vil vi 

gerne komme på besøg for at lave et firmaportræt. 

Kontakt redaktøren for en aftale på mail: 

henningphilbert@gmail.com  eller tlf. 2991 5882

Hvis din virksomhed ikke er sponsor i Folk & Fæ, kommer vi gerne 

forbi og laver et portræt af virksomheden, hvis du ønsker at støtte 

lokalbladet med en annonce. - Vi kalder det portræt af en ny sponsor.

Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 husstande i 

”vores distrikt” som er: 5881 Skårup + 5882 Vejstrup + 5883 Oure.

Alle i Folk & Fæ-gruppen arbejder ulønnet for at støtte lokalområdet.

Din virksomhed, forening, institution, klub eller andet kan tegne et 

sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i overnævnte område.

2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig del af den ligger i området.

      Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert.



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Onsdag d. 18. august kl. 18.00                                                                                                                                      
Grill-aften med pølser, steg, salat mm.                                                                                                                       

Skårup Pensionistforening 

Onsdag d. 25.august kl. 18.00 
Spis sammen i cafeen 

Brunch i cafeen i SKI
Søndag d. 29. august kl. 10-12

Onsdag d. 1.september kl.14.00 
MODEOPVISNING SENIORSHOPPEN 

kommer i Skårup Pensionisthus                

Søndag d. 5. september kl. 14 - 17
Afholder Damgårdsklubben 
Spillegilde i Skårup Hallen

Onsdag d. 22. september kl. 19.30
Opstart af Folkedans 

i Brudager Forsamlingshus

Onsdag d. 22. september kl. 10.00 
SENSOMMER UDFLUGT TIL 

LANGELAND
Skårup Pensionistforening 

Søndag d. 3. oktober kl. 10 - 13
Afholder Damgårdsklubben

Loppemarked i Skårup Hallen    

Onsdag d. 20. oktober kl. 17.30 
JUBILÆUMSFEST                                                                                                     

Skårup Pensionistforening                                                           

Lørdag d. 27. november kl. 11 - 17 
Julemarked i Skårup 

på Torvepladsen   

GRAFiSK 4922  4944

Nye arrangementer i 
SKÅRUP GYMNASTIK

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

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

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

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk
Vejstrup Valgmenighed

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

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

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Vi er flyttet 

HJEM til Skårup 

Skårup Stationsvej 8

Kig forbi


