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Kære Folk & Fæ-læser!
Så er det igen tid til at se tilbage på det år, der nu snart 

rinder ud............ 

Det er utroligt glædeligt at kunne skrive, at det igen har 

været et rigtigt godt år for Folk & Fæ.

En helt særlig tak er der derfor til den faste stab i 

bladgruppen, som du kan se på denne side: Bo Tune, 

Vibe Eriksen, Anja Bøttger Thunbo, Anders Carlsson, 

Kaj Stillinger, Margit Løve Kølle og ikke mindst til det 

nye medlem af gruppen Jan Viuf Hansen.

Samtidig bevare vi heldigvis vore to gæsteskribenter 

Olaf Søndberg og Erik Appel.

En særlig tak er der også til dem, jeg kalder for Folk & 

Fæ-vennerne, der indsender gode artikler om alt det, der

sker rundt omkring i ”vores distrikt”.

Og så naturligvis også en stor tak til den trofaste 

indsamlergruppe, der hvert år i august går fra dør til dør

med bladet og raslebøsserne for at samle penge ind til 

bladets fortsatte eksistens - - og selvfølgelig også en stor 

tak til alle Jer, der støttede bladet med et beløb, da de 

kom rundt på ruterne.

Men en hel særlig tak er der til alle vore sponsorer, 

som gør det muligt at lave så flot et lokalblad.

Så derfor: Støt vore sponsorer, hvor du kan - - - - 

så støtter du samtidig dit lokalsamfund.

Og så er det vist på tide, at Folk & Fæ ønsker dig en 

glædelig jul samt et rigtigt godt nytår.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Henning Philbert.

Kære læser!

Send mig venligst et foreslag til:

 ”PORTRÆT AF EN ILDSJÆL”.
Støt bladet med betaling via MobilePay eller med en 

indbetaling til:

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123
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Portræt af Rosa Duedahl,                     
pianist i bandet ”No Direction Home”. 
Skribent: Margit Løve Kølle.                            Fotografer: Henning Philbert og Margit Løve Kølle. 
Desuden billeder fra Rosa Duedahls private billedarkiv. 

Rosa Duedahls barndom i Skårup. 

Rosa var kun tre måneder, da hendes 
forældre flyttede fra en lejlighed i 
Svendborg og købte hus på 
Traverskiftet i Skårup. Her var der god 
plads til en nystartet familie både 
indendørs og i den store have. Alle 
årene i Skårup har for Rosa, ja for hele 
familien, været gode og trygge år, hvor 
der igennem tiden er blevet opbygget 
venskaber på mange leder og kanter 
både af privat karakter og 
aktivitetsmæssigt udenfor hjemmet. 
Rosa fortæller, at hun i førskolealderen 
gik i Skårup Børnehave og fra 1.-9. 
klasse gik i Skårup Skole. Rosa mindes 
Skårup Skole som en dejlig skole med 
en bred mangfoldighed og rige 
muligheder for, at eleverne kunne dyrke 
sport og musik i forskellige 
sammenhænge. Ja, hun fortæller 
begejstret om alle skolens dygtige og 
engagerede lærere og roser især 
musiklærerne, der ved deres egen 
begejstring kunne formidle glæden for 
musikken videre til eleverne. I årene fra 
7. til 9. klasse gik Rosa i ungdomsklub i 
Skårup og i Svendborg. Her spillede 
hun i et band sammen med andre fra 
Skårup skole, som sammen tog til 
Aalborg festival og spillede til forskellige 
arrangementer i Skårup.  

 

De mange års klaverundervisning i 
Musikskolen i Svendborg. 

Som 7-årig startede Rosa i Musikskolen i 
Svendborg, hvor hun fik undervisning i 
klassisk klaverspil. Hun fortæller, at hendes 
mor, Nina, ofte hentede hende ved bussen og 
fulgte hende til musikskolen, da hun var helt 
lille. I 6. klasse fik Rosa Rasmus Grønborg, 

også kendt som Skårup Kirkes dygtige 
organist, til lærer i rytmisk klaver. Rosa var 
særdeles glad for Rasmus’ undervisning. Det 
var i musikskolen, at Rosa begyndte at spille i 
band, og først som 19-årig stoppede hun 
undervisningen i musikskoleregi hos Rasmus.  

De 10 år med fodboldspil i Skårup 
Boldklub. 

Den 10. november 2021: Rosa under interviewet til "Folk & Fæ". 
Hun giver et Bob Dylan nummer. 
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Fra Rosa var 7, til hun var 17 år, spillede hun 
fodbold i Skårup Boldklub. Det var især med 
piger fra årgangen over Rosa, og det var den 
samme gruppe af piger i alle årene. Der blev 
spillet mange kampe både på ude- og 
hjemmebane, og de havde et rigtig godt 
kammeratskab. Pigerne spillede 1-2 gange 
om ugen og sluttede ofte af med 
pølsespisning i hallens kantine og 
efterfølgende lange bade, hvor snakken gik 
lystigt.  

 

Fodboldpigerne samlet på Skårups baner 
omkring år 2007. 

De fleste, nu voksne kvinder, bor i dag i 
København, hvilket Rosa er ærgerlig over, 
men mange af dem mødes hver jul, for der er 
alle hjemme på besøg hos deres familier i 
Skårup. Hver juleaften mødes mange af dem 
i kirken til julegudstjenesten, og udover at 
kunne hilse på de tidligere fodbold-
kammerater og høre nyt om deres liv glæder 
Rosa sig over at få chancen for at hilse på og 
høre Rasmus Grønborg spille til de kendte 
julesalmer.   

Gymnasietiden og lægestudiet på 
Syddansk Universitet. 

Da Rosa kom på gymnasiet var hendes 
hovedfag biologi, matematik og kemi samt 
musik som valgfag. Rosa vidste, at hun ville 
tage en naturvidenskabelig uddannelse og 
har siden 2020 været færdiguddannet læge.                                      

”No direction home”. 

I gymnasiet startede Rosa i et band i Odense. 
Bandet havde eksisteret i tre år, da Rosa kom 
ind i det i 2013. Det havde navnet ”No 

Direction Home”. Titlen er fra et af Bob 
Dylans albums af samme navn.  

 

Rosas band "No Direction Home" som hun har 
spillet med siden 2013. 

Rosas far, Niels Duedahl, var revisor for 
guitaristen i bandet, og han havde fortalt, at 
de manglede en pianist i bandet. Rosa var 
ikke specielt optaget af Bob Dylans musik, 
men hun syntes, at konstellationen af 
bandets medlemmer var interessant, og 
medlemmerne blev hurtigt hendes gode 
venner. Der er en stor aldersspredning i 
bandet. Guitaristen, der kendte Rosas far, er 
40 år ældre end Rosa, og de seks 
medlemmer i bandet har forskellige 
musikalske baggrunde. Nogle er 
konservatorieuddannede, andre er 
efterskolelærere, og én er forstander på en 
efterskole. Den kvindelige forsanger er 
amerikaner og har boet i Danmark i 15 år, og 
så er der lægen Rosa, der spiller keyboard og 
klaver i bandet.  

    

     
Foto fra koncerten den 12. november 2021. 

I gymnasietiden kørte Rosa hver torsdag 
aften til Odense for at øve tre timer. Nu hvor 
bopælen for Rosas vedkommende er i 
Odense, er det blevet lettere og hurtigere at 
komme til de ugentlige øveaftener. Bandet 
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har spillet på alle mulige spillesteder i 
Odense, men også i Kulturhuset i Svendborg 
tre gange, i kirker rundt om i Jylland samt på 
højskoler og efterskoler. Den 12. november i 
år, hvor bandet ”No Direction Home” afholder 
koncert i Caféen i SIF i Skårups Kulturcenter, 
er det bandets første rigtige koncert efter 
Covid-19 pandemiens udbrud, og i hvilken 
forbindelse regeringen og sundheds-
myndighederne forbød al afholdelse af 
koncerter i hele Danmark. Rosa fortæller, at 
hun på den ene side er lidt nervøs for 
koncertens afvikling, fordi hun regner med, at 
der vil være mange kendte ansigter blandt 
publikum, men på den anden side glæder 
hun sig alligevel meget. Rosa har aftalt med 
flere af sine venner fra Skårup, at de efter 
koncerten skal ud at hygge sig i Svendborg 
by.  

Skårup er en dejlig by.  

Rosa fortæller, at hun har rigtig mange gode 
minder fra sin barndom og tidlige ungdom i 
Skårup, og hun kan godt forestille sig på sigt 
at flytte til Sydfyn igen. Der er så meget 
initiativ i lokalsamfundet i Svendborg og 
mange ildsjæle, der er med til at opretholde 
og skabe mangeartede aktiviteter for de 
forskellige aldersgrupper i området.  

 

 

4. A på Skårup Skole.                                           
Klassebillede fra 2004-2005. 

 

 

Årene i Odense og året i Åbenrå - og Rosa 
i dag. 

Rosa har nu boet i 
Odense i syv år. Hun 
flyttede dertil for at 
læse medicin på 
Syddansk Universitet. 
Studiet tog seks år. 
Efter de seks år trak 
Rosa et dårligt 
turnusnummer – syntes 
hun selv i første øjeblik 
- der placerede hende 
på sygehuset i Åbenrå. 
Men det viste sig at 
blive et spændende, 
udfordrende og 
lærerigt år. Der var 
mangel på lægekraft, 
hvilket gav et større 

ansvarsområde. Hun fortæller også om en 
start på lægelivet, hvor Covid-19 blev en del 
af hverdagen lige fra starten, og hvor 
hverdagen pludselig blev en helt anden med 
meget mere afstand, mundbind, podning og 
pludselig nedlukning af hele sengeafsnit. 
Rosa var ½ år på den medicinske afdeling og 
i almen praksis i ½ år. Efter året i Åbenrå 
søgte hun en introstilling på OUH i 
hjertemedicin, og nu arbejder både Rosa og 
hendes kæreste på OUH inden for 
hjerteområdet.  

Rosa og hendes kæreste Frederik bor i en 
lejlighed midt i Odense og tæt på Rosas 
søster, Luna. Luna læser psykologi, og de to 
ses meget ofte og har altid, fra de var helt 
små, været meget tætte.  

          
                Rosa og Luna som små. 

Rosa glæder sig til 
ferie efter en hård 
Coronatid på 
hjerteafdelingen og 
kan nu endelig tage 
mundbindet af. 



6

     

Rosa fik lov til at give Luna huen på, da hun 
blev student i Svendborg i juni 2018. 

 

Minder fra barndommen. 

Rosas forældre, men nok især hendes far, 
Niels Duedahl, er meget glad for papegøjer, 
og familien havde allerede i lejligheden i 
Svendborg nogle mindre af slagsen. Ved 
flytningen til Traverskiftet blev fuglenes 
forhold yderligere forbedret, idet der blev 
bygget en stor voliere, der gav fuglene 
mulighed for både at være udenfor og inde alt 
efter temperatur og lyst. Dér anskaffede 
familien sig de store Arapapegøjer.  

Araer er, som det sikkert er de fleste bekendt, 
dygtige til at imitere ord og sætninger, som 
ofte gentages af mennesker, og fuglene har 
nu og da også snakket meget højt, så folk 
uden for Duedahl-matriklen ikke har været i 
tvivl om tilstedeværelsen af de store 
papegøjer. Rosa husker, at når papegøjerne 
hvert år havde lagt æg, blev æggene fjernet 
fra rederne og udruget under stabile 
temperaturforhold, og de senere udrugede 
unger opfodret med en slags 
modermælkserstatning, altså en 
pulveropløsning iblandet vand hver 3. time. 

 

  
Rosa og hendes far Niels på ferie på Gran 
Canaria, hvor de naturligvis skulle se øens 
papegøjer. 

Et år var familien nødt til at tage tre små 
Araunger med på campingtur til Anholt, da 
ungerne var så små, at de ikke ville kunne 
klare sig alene hjemme. For at holde ungerne 
varme havde Niels dem på sit bryst under 
blusen og herfra lød der en skræppen, så 
folk, der gik forbi ham på færgen til Anholt, 
troede, at han var lidt for sig selv. Ungerne 
overlevede og blev senere solgt. Duedahls er 
en familie, der kærer sig meget om dyrenes 
velbefindende, så når de har solgt fugle til 
andre familier, har de været ude og godkende 
familierne og de forhold, som fuglene ville 
komme til at leve under.      . 

Nina og Niels Duedahl sammen med deres 
datter 
Rosa.  
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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

Skårupørevej 39
5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

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

SKÅRUP ApS



8

...ja der er flere vinkler på fortællingen
om novembers Mad & Musik aften.

Jakob startede aftenen med at byde
velkommen til  80 års  fødselsdag.  Det  er
selvfølgelig  Bob Dylan som netop i  år  er
fyldt  80  år,  der  hentydes  til.  Og  da
aftenens  orkester  ”No  direction  home”
netop har specialiseret sig i fortolkning af
Dylans  omfattende  sang-univers,  er  det
selvfølgelig  oplagt  at  knytte  de  to  ting
sammen.

En  anden  del  af  aftenens  historie,
som  også  helt  naturligt  fik  en  del  op-
mærksomhed  var,  at  bandets  pianist  er
Rosa  Duedahl.  Rosa  er  vokset  op  her  i
Skårup,  og  hun  har  både  trådt  sin
barndoms fodboldstøvler  på  banerne  ved
Skåruphallen  og  hun  har  også  optrådt
med klaverspil ved flere skolekoncerter på
Skårup skole.

Aftenen  begyndte  som  den  plejer
med en rigtig flot og lækker buffet. Det var
som altid det trofaste madhold der havde
været  i  gang  flere  dage,  for  at  kunne
servere en god middag med flere retter.

Navnet ”No direction home” er også
titlen på Martin Scorseses dokumentarfilm
fra  2005  om  Bob  Dylan,  og  det  er
selvfølgelig hentet fra en linje i en af hans
sange ”Like  a  rolling  stone”.  Bandet  har

Tekst: Erik Jensen; Fotos: Henning Philbert

Mad & Musik 
 fortryllende flotte fantasifulde fortolkninger af Dylan

-eller historien om byens hjemvendte datter der kom til
Skårup for at fejre gamle onkel Bobs 80 års fødselsdag...?
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base  i  Odense,  men  deres  deres  lyd  og
deres  flotte  arrangementer  giver  Bob
Dylans sange en helt international klang. 

Det  skyldes  ikke  mindst  sanger-
inden Jude Myers Pedersen, som med sin
tydelige amerikanske accent giver sangene
en vis autenticitet. Hendes meget flotte og
udtryksfulde stemme ligger jo ellers rigtig
langt  fra  BobDylans  mangel  på  samme,
men  den  amerikanske  accent  gør,  at
sangene  alligevel  forbliver  tro  mod  det
Dylanske univers. 

Påstanden  om  Dylans  manglende
evner  som  sanger  er  et  emne  til  evig
diskussion, og mange vil helt sikkert være
ganske uenige. Men jeg hører til dem der
ser  den  markante  egenskab  ved  Bob
Dylan, (en egenskab som han i øvrigt deler
med bl.a. vores egen Niels Hausgaard) at
det  et  fantastisk  godt  materiale  han
skriver,  men  han  synger  ikke  særlig
kønt...

Bandet  lægger  selv  vægt  på  at  de
ikke er  et  Dylan kopi-band, men at de i
stedet fortolker Dylan sange. Sangene får
et meget mangfoldigt og varieret udtryk i
kraft af meget forskellige arrangementer.

Bandets 6 medlemmer kommer også
vidt omkring på mange forskellige instru-
menter (piano, orgel,  melodica,  el  guitar,
akustisk  guitar,  mundharpe,  el-bas  og
kontrabas), men samtidig formår de også
at  give  musikalsk  plads  og  rum  til
hinanden.  Der  bliver  ikke  spillet  mange
overflødige toner.

Der  er  to  af  aftenens  sange  som
skiller sig lidt ud fra de andre, bl.a. fordi
det  var  to  sange  som  Jude  Myers  ikke
sang.  Den  ene  var  sangen  ”Hey  mr.
Tambourine man”. Den havde bandet givet
en dansk tekst, og da Jude ikke føler sig
komfortabel med at synge på dansk, var
det guitarist Henrik Hansen som tog sig af
den. Den anden sang var en af  de mere
ukendte  Dylan  sange  ”Delia”.  Den  blev
sunget  og  spillet  nærmest  solo  af  Rosa.
Rosa  har  også  selv  komponeret  et  rigtig
flot klaverarrangement til denne sang. Det
var et stort og fortjent bifald Rosa høstede
for den præstation. 

Rosa gav også udtryk for at hun var
glad for at være ”hjemme” i Skårup og give
koncert.  Der  var  gensyn  med  mange
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kendte  ansigter  bl.a.  hendes  ”gamle”
musiklærer  fra  Skårup  skole  Lisbeth
Teglbjærg.  Rosa  mente  ligefrem  at
Lisbeths  tilstedeværelse  kunne  give  lidt
præstationsangst. Det tror jeg nu hverken
at Lisbeth eller nogen andre ville mene der
var nogen grund til.

 Jeg  vil  på  ingen  måde  forsøge  at
gøre mig klog på hverken Bob Dylan, hans
sange eller hans tekstunivers. Det er der
allerede  skrevet  tykke  bøger  om.  Jeg  er
også en af den slags mennesker der hører
musik  uden  at  lytte  efter  teksten,  men
mest  lytter  til  det  rent  instrumentale  i
musikken, dvs. melodien, rytmen, sangen
og hvordan de forskellige instrumenter og
stemmer spiller sammen.

Og  måske  er  det  netop  derfor  jeg
synes, at No direction home faktisk er en
mere  spændende,  mere  musikalsk  og
meget  bedre  udgave  af  Bob  Dylan  end
gamle onkel Bob selv er....

Mad  og  Musik  vender  tilbage  til
januar  med  koncert  af  sydfynske  Tom
Bjerg, og til marts er det Toppen af poppen
aktuelle Katinka der kommer til Skårup og
giver koncert.

- Stay tuned ….

Some people feel the rain. Others just get wet....      Bob Dylan

49

	

	

	 	 	 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	
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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	
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Portræt af en ildsjæl. 

Ingelise Petersen. 
Skribent og fotograf: Margit Løve Kølle. Desuden billeder fra Ingelise Petersens private billedarkiv. 

 

Ingelise Petersen og hendes mand Mogens- 
bedre kendt under navnet Monsi - har siden 
1970 boet på Holmdrup Stævning 7, hvor de 
har 5.000 m2 jordtilliggende og udsigt over 
Holmdrup Mose, så udsigten og 
omgivelserne kan ikke blive smukkere.  

Ingelise er opvokset i Hesselager. Faren var 
mejerist på Vormark Mejeri, men senere 
læste han til revisor. Hvis han selv havde 
kunnet vælge frit, havde han måske i første 
omgang valgt at uddanne sig til revisor, men 
tiden dengang var en anden end i dag, og 
Ingelises farfar gav ikke tilladelse til, at 
sønnen kunne vælge en videregående 
uddannelse, så det måtte vente til 
muligheden og midlerne var til det senere i 
livet. Ingelises mor var hjemmearbejdende 
husmor med mand og fire børn.                       
Ingelise gik i Hesselager Skole til og med 7. 
klasse. (Skolen hedder i dag 
Stokkebækskolen). Efter 7. klasse skulle 
eleverne gå på Sct. Michael Skole i Oure for 

at tage en realeksamen. Om sommeren 
cyklede børnene de 6-7 km til skole, men om 
vinteren kørte der en mindre skolebus til 
Oure.  

Ingelise og Monsi mødte tidligt hinanden, og 
umiddelbart efter realeksamensafslutningen i 
1967 blev de to unge ringforlovede. Årsagen 
var bl.a. at Ingelise havde fået en kontorplads 
i Ringe og måtte flytte hjemmefra, da det ville 
være særdeles vanskeligt dagligt at komme 
frem og tilbage til Hesselager med bus. Monsi 
ville være sikker på, at hans kæreste ikke gik 
hen og forelskede sig i en anden, så derfor 
var det klogest at fri til Ingelise, og han fik jo 
et klart svar, der holder ved her efter 51 års 
ægteskab.                                            
Ingelises arbejdsplads som kontorelev i 
Ringe var i et oliefirma, der solgte olie, kul og 
koks. Hun fandt sig et værelse i byen og 
lavede selv sin mad. Ingelise husker, at 
værelset kostede 75,- kr. pr måned, og at 
hendes månedsløn var på 400,- kr. Men så 
gav hendes far hende indimellem 50,-kr. til 
kosten. Men pengene rakte fint til de faste 
udgifter. Dengang i årene omkring1970 gik 
kontorelever de første 4 dage om ugen på 
Handelsskole om formiddagen og var så på 
kontoret om eftermiddagen indtil kl. 17.30. 
Hver fredag blev der arbejdet på kontoret 
hele dagen og ligeledes hver lørdag 
formiddag 

Da Ingelise som 
20-årig havde 
færdiggjort sin 
elevtid, stod 
brylluppet 
mellem hende 
og Monsi den 
19. september 
1970. 

Ingelise Petersen fotograferet ved Holmdrup Mose, 
som ægteparret har udsigt til fra deres ejendom. 
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Monsi havde allerede på det tidspunkt købt 
ejendommen på Holmdrup Stævning 7, og 
det unge par kunne flytte ind i eget hus. 

 

 

 

De to indsatte billeder her er fra november 2021. 
Efter at et gammelt træ væltede, gav det 
anledning til, at bedet foran huset bliver lagt 
helt om, og udsigten til mosen kan bevares fuldt 
ud. 

Monsi arbejdede hos sin far, der havde en 
maskinstation, og senere overtog Monsi 
firmaet. Da der var gået nogle år, valgte han 
at være arbejdstager i stedet for at være 
arbejdsgiver og arbejdede i en årrække som 
rendegraver, og senere var han med i et 
arbejdsteam, der lagde asfalt på landevejene.                                                                               
Ingelise fortsatte efter sin elevtid i det samme 
firma, nu som bogholder, og helt frem til 1997 
var hun bogholder i dette oliefirma. 
Oliefirmaet gik konkurs i 1997, men en 
kollega havde mod på at starte op for sig selv 
og spurgte Ingelise, om hun ville følge med. 
Dette gjorde hun, og firmaet, der fortsat 
eksisterer, men nu med tre sønner ved roret, 

kom til at hedde ”Ole’s Olie”. Ved nytåret 
2014-15 valgte Ingelise at gå på pension, så 
det blev til 47 år med daglig kørsel mellem 
Holmdrup og Ringe.  

Bestyrelsesposter.  

Ingelise har altid arbejdet fuldtids, så i de 
unge år var der ikke så meget fritid med de to 
døtre, Anne og Brit, hus og en stor have, som 
begge ægtefæller i fælles interesse altid har 
brugt meget tid på, men alligevel gik Ingelise 
ind i Skårup Børnehaves bestyrelse, da 
pigerne gik i børnehaven. Helt naturligt blev 
det til en kassererpost dér. Næste 
bestyrelsespost blev i Skårup 
Gymnastikforening, dengang da nogle lokale 
ildsjæle var med til, at der blev tjent penge 
ind til de forskellige lokale boldklubber ved 
Bankospil i det nyoprettede Svendborg Lokal 
TV. TV- stationen havde til huse i den 
dengang nyopførte SID-bygning og var i et 
par år en stor succes. Pengene, der blev 
uddelt en gang årligt, gik også til Skårup 
Gymnastikforening. 

Tidligere skoleinspektør på Øster Åby 
Friskole, Bent Rasmussen, var på det 
tidspunkt formand for Skårup Boldklub, mens 
Arne Møller Larsen var formand i Skårup 
Gymnastikforening. Bestyrelserne fandt, at 
tiden var inde til at slå de to foreninger 
sammen til én forening, der fik navnet Skårup 
Idrætsforening, og Ingelise valgte at træde ud 
af bestyrelsen efter sammenlægningen, da 
det blev en for stor mundfuld at være 
kasserer i den store forening samtidig med 
fuldtidsarbejdet som bogholder. Ingelise 
fortæller, at hun var med til at vælge det logo, 
der fortsat repræsenterer foreningen.  

 

Det var Gunnar Clausens 
datter, der lavede logoet i 
1993, og det er fortsat et 
logo, der har et 
tidssvarende udseende.  
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Bestyrelsesarbejdet i Skårup 
Pensionistforening. 

Efter at være gået på pension blev der ekstra 
tid til frivilligt foreningsarbejde, og Ingelise 
blev spurgt, om hun havde lyst til at gå ind i 
bestyrelsesarbejdet i Skårup 
Pensionistforening (Det er den forening, der 
er grundlaget for opførelsen af 
pensionisthuset). I første omgang blev 
Ingelise valgt ind som suppleant, men da 
formand Nielsine Christiansen blev syg, kom 
Ingelise ind i selve bestyrelsen, denne gang 
ikke som kasserer, men først som almindeligt 
bestyrelsesmedlem og senere som formand. 
Ingelise er meget glad for arbejdet i 
foreningen. Dels fordi hun synes, det er 
menneskeligt givende at arbejde med den 
gruppe af mennesker, der kommer som 
gæster i foreningen, men også fordi 
samarbejdet i de tre bestyrelser, der er 
tilknyttet Pensionisthuset, er så godt og 
positivt. Alle husets arrangementer er 
velbesøgte. Normalt er der mellem 50 og 70 
personer, der tilmelder sig til husets 
forskellige arrangementer, men ved 50-års 
jubilæet, der fandt sted onsdag den 20. 
oktober 2021, (fordi det på grund af Covid-19 
ikke var muligt at afholde jubilæumsfesten i 
2020), var er 90 deltagere, og der kunne 
sagtens have været flere, hvis der havde 
været plads til flere i huset. Ingelise fortæller 
med begejstring om dette forrygende 
arrangement og glæder sig over, at folk 
stadig kommer hen til hende, når de mødes 
på gaden eller i SuperBrugsen og siger: ”Tak 
for det flotte arrangement”.  

Som der tidligere her i bladet har været 
skrevet, er der udover de faste månedlige 
større arrangementer hver mandag en 
gruppe, der mødes for at spille forskellige 
spil. Her er det Britta Feder, der står for at 
lave kaffe og te, dække borde og gøre klar til 
spilleaktiviteterne. Hver tirsdag er det Annie 
Buch, der klargør alt til, at nørklegruppen kan 
få en hyggelig eftermiddag sammen i 
pensionisthuset. Efter Covid-19 perioden har 
folk virkelig fået mod på at afholde 
arrangementer og være sammen til fest og 
hygge, derfor er Pensionisthuset udlejet hver 
eneste weekend. Mange tilmeldinger kommer 

til Ingelise, hvis telefonnummer står på 
hjemmesiden, men ellers er det for øvrigt 
Jørgen Erik Kristensen, der står for al 
udlejning af huset. Bestyrelsesmedlemmerne 
laver ofte selv desserterne og bager til 
arrangementerne, men ellers er der en 
kogekone, der står for måltiderne, og der 
kommer efterfølgende en medarbejder, der 
vasker op efter middagene og andre 
arrangementer, da det ellers ville blive for 
overvældende for bestyrelsesmedlemmerne 
med alt dette tidskrævende 
oprydningsarbejde. Ved det store 
jubilæumsarrangement var der desuden to 
piger, der serverede. Ud over husets egne 
arrangementer afholder Skårup 
Lokalhistoriske Arkiv, som det vil være 
mange bekendt, deres - også velbesøgte - 
arrangementer i Pensionisthuset. 

 

 

Ingelise 
viser et 
arvestykke 
fra sin 
farmor. 

 

 

 

 

 

 

 

Andre interesser ud over bestyrelses- 
arbejdet. 

Børnebørnene har først og fremmest en stor 
plads i Ingelise og Monsis liv, og de har med 
glæde passet og hygget sig med alle 7 
børnebørn igennem årene. De er så heldige, 
at begge familier bor i Kværndrup. De er 
gode til at tage på familieture sammen hver 
eneste år. Hver sommer tager familierne til 
Eringsboda 40 km nord for Karlskrona, idet 
deres ene svigersøns familie ejer et hus der. 
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Huset er så stort, at der sagtens kan være 15 
familiemedlemmer på en gang.  

Mens deres døtre, Anne og Brit, var yngre, 
lejede familien i mange år sommerhuse i 
Danmark. Ingelise synes ikke, det 
nødvendigvis behøver at være sommer, når 
man holder ferie i Danmark. En efterårs- eller 
vinterdag ved Vesterhavet i kraftig blæst er 
også interessant. Ellers har Ingelise og Monsi 
været på mange busture rundt i Europa. Det 
foretrukne rejsebureau har været Gislev 
Rejser. Begge ægtefæller vil gerne opleve 
noget.  

Sportsaktiviteter.  

Ingelise deltager i gymnastik indenfor 
Senioridræt, der afholdes i Skåruphallen en 
gang om ugen samt træner 1-2 gange på et 
hold i Ældrefitness samme sted. Ingelise 
roser meget denne træning, der ledes af 
Torben Forsberg. Der er mindst 30 seniorer, 
der kommer fast til Seniorfitness. Ingelise 
føler, at træning er godt for hendes slidte, 
dårlige knæ. Det venstre knæ er blevet 
opereret, men det højre har det heller ikke for 
godt. Det er, som hos mange andre – især 
kvinder – slidgigten, der plager, men som 
Ingelise siger, dette skal ikke være en 
sygeberetning. Et levet liv kan mærkes, jo 
ældre man bliver, men det er vigtigt at leve 
hver dag i glæde over alt det, man kan.  

Sølvbrylluppet blev fejret den 19. 
september 1995 

 

og guldbrylluppet den 19. september 2020. 

 

Guldbrylluppet blev på dagen ændret fra at 
være en restaurationsfest til en teltfest i 
haven, fordi det netop den dag fra 
regeringens side blev bestemt, at fester 
udenfor hjemmene skulle slutte kl. 22. Det 
blev til stor glæde for guldbrudeparret, at 
børn og svigerbørn tog dette initiativ og 
gjorde dagen til en uforglemmelig 
begivenhed. 

Børn og Børnebørn fotograferet i oktober 
2021, da Monsi fyldte 75 år.  

Der er ingen tvivl om, at døtrene Anne og 
Brit, de to svigersønner samt 7 børnebørn 
fylder meget i Ingelises og Monsis liv, og de 
glæder sig begge over det nære og gode 
familieskab, de har med dem alle sammen.  

 

 
På billedet ses Ingelise og Monsi sammen 
med deres to døtre og 7 børnebørn ved 
fejringen af Monsis 75 års fødselsdag i 
oktober 2021. 
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Skårup-Revyen er tilbage!  
Skribent: Torben Hansen 
 
Sidst vi havde en revy i Skårup var i 1988, men i 2022 vil der igen være revy i Skårup! 
Med donationen fra Borgerbudget for lokalområdet - Borgerbudget for Skårup Sogn er det nu 
ganske vist, at Skårup-Revyen vil være tilbage i foråret 2022! 
 
I 1988 var vi en gruppe af unge (mest tilflyttere), der lavede en revy, som blev opført til en byfest, 
som fodboldklubben arrangererede, men af forskellige årsager blev det kun til denne ene revy. 
 
Jeg har i mange år tænkt, at jeg på et tidspunkt ville starte en revytradition i Skårup. Men der har 
altid lige været et andet teaterprojekt, der stod i vejen.                                                                                     
Men i forlængelse af succesen med SABOTAGE fra Skårup besluttede jeg mig til, at det var nu, at 
disse gamle tanker om en revy i Skårup skulle afprøves. 
 
En af de store opgaver i SABOTAGE projektet var at finde skuespillere til stykket. Det lykkedes med 
meget hiv og sving. Med det i mente besluttede jeg mig til at afprøve om nogle af de skuespillere, 
som havde meldt sig, også kunne tænke sig at være med til en revy i Skårup. 
I skrivende stund (d. 16/11) er der pt. allerede 8, der har meldt sig til at være en del af revyholdet, 
og flere kommer til.  
Elin Boss har meldt sig til at være med til at skrive tekster. 
Jeg forestiller mig, at revyen skal spilles i slutningen af april. 
 

 
På næste side finder du det gamle indslag fra 1988 om revyen! 
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Søndag d. 7.november holdt kunstgruppen fernisering 
med deres fælles udstilling. Sommetider er det to - i 
sjældne tilfælde 3 kunstnere, der udstiller i SKI. Men én 
gang om året er det så hele kunstgruppen, der viser egne 
værker frem. Gruppen består pt af 11 medlemmer, så 
udstillingen rummer selvsagt en mangfoldighed af kreati-
oner. 
Her er store naturabstraktioner, farvestrålende og spæn-
dende akryl– og oliemalerier i alle størrelser, collager og 
akvarelmalerier samt mobiler og uroer.  I de to montre 
udstilles fine keramikfigurer og smukke, rustikke smykker 
i naturmaterialer. 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Diverse 

Otilia Rubió 
Rustikke smykker 
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Henning Philbert 
Farvestrålende malerier 

Skårup Kunstgruppe er en arbejdsgruppe 
under SKI. Vi er alle interesserede i kunst og 
er udøvende i mere eller mindre grad.  
Kunstgruppen står for udsmykning af kultur-

centerets foyer og trappe ved at arrangere og strukturere 6 årlige udstillinger med lokale kunstnere og andre 
skabende og kreative sjæle. 
I skrivende stund har vi ikke nye udstillere på listen, så kunstgruppens udstilling vil blive hængende ind i det 
nye år, hvis ikke andre udstillere dukker op, så………. 

Vibe Eriksen 
Collager 

m.m. 

David Moodie 
Uro’er og mo-

biler 

Olaf Søndberg 
Akvarelmalerier  
fra nær & fjern 

 

Skårup Kunstgruppe 

Vi har 6 udstillingsperioder á 2 måneder i løbet af året.  
Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille. Ideen med galleriet er netop 
at vise, hvilken mangfoldighed af kreative og idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 
Der er ingen censur og alle, som har kreationer, de gerne vil udstille, er velkomne til at kontakte os og 
høre nærmere.  
Vi sørger for PR både i ”Folk & Fæ” og i de lokale aviser      Kontakt: Vibe: vibeff@post24.dk  

Her finder du information om vores udstillinger:                      

Vores Facebookside, som altid er opdateret, Facebooksiden: Skårup Sammenhold 
På Skårup IF hjemmeside www.skaarup-if.dk/det-sker/           
Aktivitetskalenderen på www.folkogfae.dk  
Kulturkalenderen Svendborg.  
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Skårup	Solcelleforening		
af	Esther	Nielsen	

Ja,	så	ambitiøst	blev	det	kaldt,	da	ide	nr.	419	blev	præsenteret	på	Landsbytræffet	
den	6.	september	21	her	i	Skårup.	

Måske	med	formålet:		

At	styrke	den	enkeltes	behov	for	viden	på	solcelleområdet	med	henblik	på,	at	flere	
ønsker	at	generere	CO2	fri	strøm	fra	solceller	

	

	1500	kw	strøm	på	et	år	sparer	2,7	tons	CO2	

	svarende	til	1650	træer	plantet	over	30	år	

Citat	fra	et	solcellefirmas	hjemmeside	

	

Vores	ide	startede,	fordi	Skårup	Andelsboligforening,	hvor	vi	bor,	skal	have	nye	
tage	-	på	”et	eller	andet	tidspunkt”.	Nogle	af	beboerne	tænkte:	Hvorfor	ikke	
lægge	solceller	på,	så	kan	vi	få	billigere	strøm,	og	vi	er	også	på	forkant	med	
udviklingen,	fordi	vi	kan	få	strøm	lagt	ind	i	garagen/carporten	til	vores	nye	elbil,	
som	vi	skal	have	om	senest	10	år…..	

Vi	begyndte	at	kigge	nærmere	på	sagerne.	Det	viste	sig,	at	det	er	et	STORT	
område	med	mange	forskellige	slags	muligheder	med	mange	forskellige	slags	
solceller	og	priser	og	mange	forskellige	slags	forordninger	og	”jusristerier.”	

Vi	tog	fat	i	et	hjørne	–	og	inviterede	firmaet	Solartag	på	besøg	i	vores	forening.	
Dette	firma	har	udviklet	solceller	integreret	i	tagplader,	altså	ikke	kun	solceller	
ovenpå	et	eksisterende	tag.	Medarbejderen	havde	en	plade	med,	så	vi	kunne	se	
udseendet	og	et	tag	blev	målt	op	og	en	ca.	pris	givet.	

Så	langt	så	godt…	

Der	er	i	hvert	fald	fire	måder	at	få	solceller	på.		

1.	Solceller	ovenpå	eksisterende	tag,		

2.	som	hele	tagplader	med	solceller	i	pladerne,		

3.	som	tagsten	med	solceller	i	tagstenene.	

4.	solcelleplader,	der	er	placeret	på	jorden	

Der	er	også	mange	forskellige	måder	at	købe	og	sælge	strømmen,	som	bliver	
dannet.	Det	er	et	ret	indviklet	område,	og	det	er	med	forbehold	for	misforståelser	
eller	måske	fejl,	at	jeg	refererer	nedenstående.	

Man	kan	lave	sin	egen	strøm	så	meget	solcellerne	kan	trække.	Der	er	dog	nogle	
lovmæssige	begrænsninger	på	kapacitetsstørrelsen.	Evt.	overskud	sendes	ud	i	
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det	generelle	elnet.	Hvis	der	ikke	er	strøm	nok,	køber	man	fra	de	almindelige	
eludbydere	til	almindelig	pris.	Man	kan	lagre	en	del	strøm,	hvis	man	tilkøber	et	
batteri	(som	vist	er	temmelig	dyrt	–	og	der	er	vist	også	”noget”	med	hvilke	stoffer,	
der	er	udvundet	til	dette	brug).	
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Måske	kan	man	købe	en	andel	i	et	solcellefirma,	som	så	sørger	for	strømmen…		

Og	endelig	skal	det	undersøges,	om	man	kan	købe	et	helt	solcelletag	af	et	firma,	
som	så	ejer	taget	og	strømmen,	der	bliver	generet,	men	samtidig	sørger	for	at	
huset	(og	bilen)	får	dækket	sit	strømforbrug.	

Det	er	et	marked	og	en	forskning,	der	er	i	konstant	forandring,	og	det	vil	kræve,	
at	der	er	personer,	som	har	en	interesse	i	at	følge	med,	hvis	der	skal	oprettes	en	
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Det	vil	også	kræve	at	en	eller	flere	personer	holder	øje	med	priser	i	de	forskellige	
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Sammenfatning	og	opgaver	i	en	evt.	oprettet	solcelleforening:	

-	Hvilke	forskellige	slags	solceller	findes	på	markedet?	

-	Hvordan	virker	solceller	i	et	hus?	Andre	steder	(fx	garage/carport)?	

-	Hvad	koster	det?	Kan	det	betale	sig	at	oprette	en	forening,	som	køber/sælger	
strømmen	–	

Hvem	kan	være	med	(f.	eks.	private/andelsboligforeninger/	
boligforeninger/kommunale	bygninger	osv)	

-	Muligheder	for	køb	og	salg	af	strøm	

-	Tilskudsmuligheder	

-	IT	formidling	

Hvis	du	er	interesseret	i	at	være	med	i	et	sådant	projekt,	kan	du	skrive	til	
esther.vedel@gmail.com		
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og	ministerier	kommer	med	af	og	til	og	som	nærmest	er	brugt,	inden	de	er	
udbudt.			

Endelig	vil	der	blive	behov	for	mennesker	med	IT	kendskab,	hvis	der	er	behov	
for	at	reklamere	på	Facebook	eller	endnu	større,	…..	hvis	der	skal	oprettes	en	
hjemmeside.	

Sammenfatning	og	opgaver	i	en	evt.	oprettet	solcelleforening:	

-	Hvilke	forskellige	slags	solceller	findes	på	markedet?	

-	Hvordan	virker	solceller	i	et	hus?	Andre	steder	(fx	garage/carport)?	

-	Hvad	koster	det?	Kan	det	betale	sig	at	oprette	en	forening,	som	køber/sælger	
strømmen	–	

Hvem	kan	være	med	(f.	eks.	private/andelsboligforeninger/	
boligforeninger/kommunale	bygninger	osv)	

-	Muligheder	for	køb	og	salg	af	strøm	

-	Tilskudsmuligheder	

-	IT	formidling	

Hvis	du	er	interesseret	i	at	være	med	i	et	sådant	projekt,	kan	du	skrive	til	
esther.vedel@gmail.com		
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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
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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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 8b. Ny Klingstrup og Klingstrup vandmølle.        
Her fortsætter vi fra sidste nummer af Folk og Fæ, hvor 
åløbet er nået til det netop renoverede Ny Klingstrup. 

Ny Klingstrups hovedbygning, der ligger øst for          
Gl. Klingstrup, er opført ved den ny udskilning 1853. 
Stuehuset, der er i ét stokværk mod haven, to mod 
gården, har gennemgående frontispice, lave og korte 
sidefløje, alt i enkel sen-klassicisme. 

Vejstrup Å, som løber over en strækning på 18 km, har 
et forholdsvist lille afvandingsområde på kun 33 km2.  
Vejstrup Å blev udnyttet intenst og Klingstrup Mølle 
havde først adgang til vandet, da Klingstrup ligger 
opstrøms i forhold til Vejstrup Mølle. Når Klingstrup 
stemmede vand, løb der ikke noget til Vejstrup, men 
den historie får I i næste afsnit.                                            
Klingstrup Vandmølle, der blev revet ned engang i 
1960’erne, lå på sydsiden af åen ud til vejen på højre 
side, når man kommer fra Skårup. (Se øverst til højre) 

 Vejstrup Å - fra udspring til udløb! 3 
Skribent & fotos; Jan Viuf Hansen                                      
Tegner; Olaf Søndberg                        –  efterår 2021 

Øverst: Foto fra midt 1950erne. (Svendbg. Byhistorisk Lokalarkiv) 
Herover: Fotoet er taget samme sted som ovenfor. Okt. 2021. JV  
Herunder: Åløbet er nyomlagt i 2018 i et serpentinerstryg, hvor 
det snor sig og giver bedre levevilkår for insekter, fisk og planter. 

Kortudsnit: Skærmkort, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 
(2021) 

 Foto;  jv  - nov. 2021 

 Foto;  jv  - nov. 2021 
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8c. Gl. Klingstrup. (Klingstrup Hovedgård) 
I middelalderen var Klingstrup gods en stor herregård, 
ligesom Egeskov og Hesselagergaard (Klinstrop 1351, 
1394 Cleynestorp). Gården tilhørte Odense bispen frem 
til reformationen i 1531. Herefter kom den under 
Kronen, som lod gården pantsætte i 1564. 

 I 1637 købte Henning Walkendorff til Glorup, 
Klingstrup gods, der derefter i alt kom til at bestå 
af hovedgården og Klingstrup mølle, 18 gårde i 
Skårup, 9 gårde i Øster Aaby, Maegård i 
Skårupøre, 1 gård i Holmdrup, 1 gård i Vejstrup, 
samt Skårup kirke. Walkendorff var en stor 
jorddrot, der førte stort hus og som nød stor 
anseelse, men som mange af sine standsfæller 
på denne tid levede han over evne. Da tiderne 
blev dårlige, havde Henning Walkendorff ingen      
penge at stå imod med, og fra 1649 begyndte           
han at pantsætte sine besiddelser.  

Da han døde i 1658, blev han begravet i det 
kapel, han havde opført ved Sct. Knuds kirke i 
Odense. Inden sin død havde han i øvrigt 

indrettet den gamle kirkelade i Skårup til et 
hospital med have og fribolig for fem fattige. 

Familien Walkendorff ejede Klingstrup gods 
frem til 1791, hvor arvingerne til gården solgte 
den til Etatsråd, Hans Kofoed, Vejstrupgård. 
Etatsråden ødelagde det meste af gården fordi 
Vejstrupgård skulle gøres til hovedsæde for 
hans besiddelser.  

200 m mod sydøst lå borggården på Klingstrup, 
hvoraf der i dag næppe findes spor. Den blev 
revet ned og store dele af såvel fæstegods som 
hovedgårdsjord blev lagt under Vejstrupgård. 
Den resterende hovedparcel blev solgt til 
Klingstrups forpagter, Rasmus Rasmussen. 

 I 1800-tallet havde hovedgården forskellige ejere indtil 
1927, hvor gården købt af Ulf Krabbe Schiøttz-
Christensen, hvis efterkommere endnu ejer gården.               

Under Besættelsen var Gl.Klingstrup hovedkvarter for 
modstandsgrupperne i Skårup-Vejstrup-Oure området.                                                        
(Se tidligere artikler i Folk & Fæ foråret 2020) 

(Herover) Et udsnit af frihedskæmperne med armbind opstillet 
til parade på gårdspladsen kort efter 5. maj 1945. Forvalteren 
på Klingstrup, Laurits Møller, var gruppernes områdeleder. 

9a 

9b 

9c 

8b 

8c 

Kortudsnit: Målebordsblad 4018. 
Tegnet 1890. Geodætisk Institut.  

   Gammel Klingstrup.  Hovedbygningen set fra Vejstrup Å.  (sept. 2021 -  jv) 

 Gl. Klingstrup.  Hovedbygningen set fra syd (sept. 2021) 

10a 
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9. Strækningen mellem Klingstrup og Vejstrup.                                                                    

Nu løber åen mod øst og derefter mod syd ind i 
området kaldet Åskov. Vi støder her på et levn 
fra for ca. 200 år siden, da Vejstrupgård og 
Klingstrup havde samme ejer. For at slippe for 
en lang omvej, etableredes i lige linie en vej 
mellem gårdene. Hvor der tidligere var en bro, 
krydses åen af en spang, i dag noget falde-
færdig. (9a) En hulvej ses tydeligt gående op 
fra spangen mod vest.  

Lige før åen svinger skarpt mod øst ligger på 
åens østside et stærkt beskadiget voldsted. I 
Trap Danmark omtales voldstedet: ”Ved Vejstrup 
er ruinerne af en befæstet borg med 3-dobbelte 
volde og grave på de 3 sider. På den 4-de åen”.(9b) 

Voldstedet blev i 1968 
besigtiget og beskrevet 
af Nationalmuseet. (tv.) 
Dengang lå det på 
åben mark, nu er 
området tilgroet. 
Herover ses noget af 
voldanlægget på højre 
side af hulvejen mod 
Vejstrupgård. (foto; jv) 
Voldstedet er fra et 
borganlæg fra engang i 
middelalderen og 
funktionen kendes ikke 
rigtigt.                  
Kunne det tænkes at 
være en fæstning til at 
kontrollere datidens 
færdsel over Vejstrup Å 
ind i Sunds herred?  

Til venstre: 
Resterne af 
den gamle 
bro, hvor der 
sikkert førhen 
kunne køre 
heste og 
vogn. Foto; jv  

Til højre: 
Sporene fra 
den gamle 
hulvej op fra 
åen mod vest 
op mod 
Klingstrup 
Foto: Steffen 
Hahnemann. 
(LVÅ)*   

Kilde: Steffen Hahnemann. ”Langs Vejstrup Å”. 
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I hvert fald er åbrinkerne her de mindst stejle 
på hele strækningen mellem Klingstrup og 
havet og dermed nemmest at forcere. 

Lige efter voldstedet rejser en endnu mere 
anselig banke sig tværs over åen (9c). Det 
drejer sig om den nedlagte jernbane mellem 
Svendborg og Nyborg. Det har været et 
gevaldigt arbejde med håndkraft at etablere 
denne dæmning i 1897. Det sidste tog på 
banen kørte 30. maj 1964. På fotoet til højre 

ses åens gennemløb under dæmningen.  
Herefter følger Øhavsstien ådalens sydlige 
bred, der fortsætter videre mod øst, først 
langs smalle og stejle sider, men så får åen 
et roligt løb, hvor dalen breder sig ud i 
mølledammen til Vejstrup Vandmølle. Den 
bliver beskrevet meget mere i næste afsnit.  

Herunder ses Olaf Søndbergs smukke 
akvarel af selve mølledammen i flotte 
sensommerfarver.          Foto; jv  - feb. 2021 

 Foto; jv  - feb. 2021 
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10a.  Vejstrupgård                                                    
Vi er nu via Øhavsstien nået frem til, hvor vi henover 
mølledammen kan se op på Vejstrupgård.  

”Vejstrupgård var oprindelig en landsbyhovedgård, et 
led i den by, hvorfra den har fået sit navn.                             
Vejstrupgård er en gård, der mange gange har skiftet 
ejere. Den første, der nævnes i historien, er Jens 
Carlsen (1359). I 1372 nævnes Nicholaus Pæthersson 
de Wixtorp (Vejstrup). I 1535 blev den inddraget under 
kronen og forlenet, altså lånt ud til forskellige ejere 
indtil 1581, hvor ejendommen kom ud af sit forhold til 
kronen.  

Herover et flot vue over Vejstrup vandmølle med 
Vejstrupgård i baggrunden. Akvarel af Olav Søndberg. 

Fra omkring 1580 til 1709 var Vejstrupgård i familien 
Gaas' eje. I 1622 opførte Niels Gaas en hovedbygning, 
hvor der over hoveddøren stod: "Opført efter brand i 
1622 af Niels Gaas". En ny ejer Oluf Brochlund lod den 
nuværende hovedbygning opføre i 1754, og i 1789 
forhøjede Hans Kofoed hovedbygningen med et stok-
værk og seks zinkdækkede kupler, mens Hans Møller i 
1842 ombyggede hovedbygningen og fjernede de seks 
kupler. Ofte boede herremanden i andre af sine godser 
på Fyn og stedet var derfor sjældent godsejerens hjem 
i årene frem til omkring 1700. De sidste ca. 200 år har 
Vejstrupgård dog været beboet.  

I 1912 købte Peder Christiansen Vejstrupgård, hvis 
søn Poul Christiansen fik den i forpagtning i slutningen 
af 1940'erne, hvorefter han overtager den og driver 
den indtil 1984. Her overtager N. J. Halberg den. ”I dag 
er sønnen Anders Halberg sammen med Kerstin ejere 
af gården.       (Uddrag fra Svendborghistorie.dk af Karl 
Johan Rasmussen 2007 – redigeret af. Jan Viuf Hansen)                                      
Artikel-rækken her er lavet med tilladelse af Steffen 
Hahnemann med baggrund i og inspiration fra hans 
bog ”Langs Vejstrup Å” 2008. (LVÅ)*  Turen langs åen 
fortsætter i næste nummer af Folk og Fæ.                      
.                                                             – Jan Viuf Hansen  Foto: Kerstin Annerud Halberg. 
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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

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Borgerbudget 2021 er 

fordelt 
På et velbesøgt borgermøde d. 10/11 stemte 65 fremmødte 
borgere om fordeling af borgerbudgettet for 2021. Hele bud-
gettet på kr. 200.000,- blev uddelt. 

Der var 12 forslag til afstemning, og forslagsstillerne fik tid til 
at redegøre for at uddybe hvad de enkelte forslag gik ud på. 
Deltagerne i salen fik mulighed for at stille opklarende spørgs-
mål, hvorefter forsamlingen skred til afstemning. 

 Sådan blev borgerbudgettet fordelt: 

1. Spejdergruppen pionererne ønsker at opføre et madpakkehus i stil med dem der er sat op andre steder 
langs Øhavsstien for på den måde at imødekomme de mange daglige brugere af området og give plads til at 
både spejdere, vandrere, institutioner og overnattende gæster . Der er ansøgt om kr. 20.000,- hvilket blev bevil-
get med 34 stemmer. 

2. Potentialeplanen peger på, at der mangler muligheder for 
børn og unge der måske ikke er til boldspil. Derfor har SKI an-
søgt om kr. 30.000,- til at undersøge om man kan indrette 
1.salen på det gamle klubhus ved SKI som et ungdomshus. 
Beløbet blev bevilget med 33 stemmer. 

3. Bestyrelsen for Tween-klubben Skårup ønsker at have fo-
kus på Potentialeplanens fjerde indsatsområde - nemlig børn 
og unge. i Skårup sogn for dermed at give tweenklub-børnene 
en fantastisk oplevelse i deres lokalområde i form af et brag af 
en MGP fest d. 26. februar 2022. Der blev ansøgt om kr. 
13.000,- som blev bevilget med 23 stemmer. 

4. Fjerde forslag handler om at få genoplivet Kirkestien fra 
Skårup mod Åbyskov. Der er ansøgt om kr. 7.790,- til tydelig 
skiltning af stien fra Nyborgvej, over Bjergagervej og ned til 
Øhavsstiens tilslutning. Forslaget fik 19 stemmer og blev der-
med godkendt. 

5. SKI har ansøgt om medfinanciering til indkøb af et el-klaver 
samt et antal højskolesangbøger. Der er ansøgt om kr. 6.500,- 
som blev bevilget med 18 stemmer. 

6. Efter stor succes med teaterstykket Sabotage, har Teater Vito ansøgt om kr. 30.000,- til opstart af revy i 
Skårup. Tanken er, at det kan være muligt af afholde en årlig Skårup revy med lokale skuespillere, sangere, 
musikere mv. Forslaget blev godkendt med 13 stemmer. 

7. Gymnastikafdelingen i SIF ønsker at skabe en eventrække med familiegymnastik for børn 0-8 år og deres 
forældre i efteråret 2021 og foråret 2022, samt gøre events med familiebevægelse til et fast tilbud fremadrettet. 
Der er ansøgt om kr. 14.328,97 som skal anvendes i opstarten til indkøb af rekvisitter, instruktørløn og halleje. 
Forslaget blev bevilget med 12 stemmer. 
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8. Tween klubben, der bor til leje i SKI, har ansøgt om kr. 13.157,- til opgradering af udendørsfaciliteter, som 
bord bænke sæt samt læ/hyggehegn. Forslaget blev godkendt med 10 stemmer. 

9. Åbyskov har 3 pæne busskure, som ikke bliver brugt ret meget fordi vi ikke har nogle busser. De skure kun-
ne bruges i en ny sammenhæng, nemlig som Kør-Med-Skure, hvor man kan stå og vente på at blive samlet op 
af nogen som alligevel kører til Skårup eller Svendborg. Ved Skårup Brugs og ved Føtex I Svendborg opsættes 
bænke med tilsvarende skiltning så man også har mulighed for at komme retur. Der er ansøgt om kr. 12.000,- 
som blev bevilget med 9 stemmer. 

10. SKI ansøger om en udendørs storskærm opsat på SuperBrugsens facade mod syd. Tanken er, at alle frivil-
lige foreninger og organisationer kan få bedre og mere markedsføring af lige netop deres aktiviteter og tilbud. 
Projektet har en pris på kr. 95.000,-, og der er ansøgt om medfinanciering på kr. 60.000,- Der blev bevilget kr. 
23.000,- med 9 stemmer. 

De sidste 2 forslag havde begge søgt om kr. 20.000,-. Det ene forslag gik ud på at undersøge mulighederne for at 
åbne kirkekrypten i Skårup kirke, mens det andet forslag drejede sig om at få tilskud til afholdelse af fest i Skårup 
hallen for de frivillige ildsjæle. Begge forslag blev tildelt kr. 10.000,- med henholdsvis 8 og 7 stemmer. 

Og så er der i første ansøgningsrunde bevilget kr. 10.000,- til 
Teater Vito til gennemførelse af Teaterstykket Sabotage som 
blev afviklet med stor succes i efteråret 2021. Dermed er bud-
gettet for 2021 opbrugt. 

Det fremadrettede 

Arbejdsgruppen er meget tilfreds med den bredde 
ansøgningerne har haft, og ser frem til at kunne 
behandle et nyt Borgerbudgettet for 2022. 

Arbejdsgruppen 5881 Skårup sogn blev etableret 
januar 2020 og har dermed arbejdet i næsten 2 år. 
Med lidt afgang og tilgang er vi pt. 9 medlemmer 
der tegner gruppen. Det har ikke været helt nemt at 
bevare entusiasme gennem et coronapræget for-
løb, men vi er meget glade for, at vi endelig kom i 
hus med et bevilget borgerbudget november 2021. 
Gruppen er ikke statisk, hvorfor vi har meget brug 
for fornyelse i form af nye, yngre, idérige, engage-

rede borgere der kan 
være med til at løfte gruppens arbejde i det kommende år. 

Kontakt Stine på 25 88 48 58 

Husk mottoet: Fælles om 5881 Skårup Sogn! 

Billeder og tekst: Bjarne Lundsgaard mv. 

 



December 
2021

Så kom der gang i Forsamlingshuset igen. Udsatte arrangementer er blevet afholdt, og der har 
været en meget fin tilslutning, og en god stemning ved arrangementerne. 

Siden sidst

Vi startede i slutningen af oktober med 
en fortælling ”fra de varme lande”: 

 

Emil Erichsen (barnebarn til Troels Kløvedal) 
om en jordomsejling over 3 år med skibet 
Havana og blandt andet fortællingen om 
hvordan det var fra den ene dag til den 
anden at skifte den stille hverdag på båden 
ud med et liv hjemme i gamle rammer, men 
med et forandret syn på tilværelsen. 

For 7. gang afholdt vi vælgermøde med 
spisning sammen med politikerne, og 
en god efterfølgende debat om meget 

lokale spørgsmål. 

Banko har været sat meget på vågeblus, 
men vi oplevede, at vi måtte melde 
udsolgt til arrangementet allerede før 

tilmeldingsfristen. Måske spillede det også 
en rolle, at vi serverede flæskesteg som 
optakt til det årlige andebanko.

Halloween festen var igen en succes. 
Salen vrimlede med flot udklædte 
børn og deres forældre. Der var 

udfordrende lege og ”uhyggelig” mad. 
 

Jo, det var børnenes fest.



Kommende arrangementer
Juletræsfest

22.12.21 kl 18-20:30

Der er altid juletræsfest d. 22/12 i 
forsamlingshuset. Arrangementet er 
helt i nissernes tegn. 

Vi håber, at alle vil tage en nissehue på, og 
vi starter med – på bedste nissebandevis – 
at servere dejlig risengrød med smørklat og 
kanel til alle. Der er naturligvis saftevand til.
Når vi har spist, danser vi om juletræet 
og synger nogle af julens sange, leger 
sanglege og hygger os sammen. Når vi 
er færdige med at danse er der kaffe, 
saftevand og julegodter til alle.
Julemanden kommer selvfølgelig på besøg 
og deler godteposer ud til børnene.

Pris 50 kr (voksen eller barn)

Køb billetter nu, senest 17.12.2021

Første fredagsbar
7.1.2022 kl 16

I det nye år starter vi med fredagsbar d. 
7. Januar - og ønsker hinanden et godt 
nytår i Huset.

Vi ses i 2022

Den romerske Mønt
19.1.2022 kl 19-21

Foredrag om Den romerske Mønt og 
hvad deraf fulgte.
De seneste årtier er der opstået en 

fortælling om, at nationaløkonomi er for 
komplekst, kedeligt og indviklet til, at 
vi som almindelige borgere kan og skal 
forstå det. Det vil historiker Asser Amdisen 
gøre op med. Oplev Amdisen, kendt som 
bl.a. hushistoriker på P3, når han med sin 
vanlige kombination af rapkæftethed og 
faglig dybde opridser pengenes historie, 
fra jernalderen til velfærdsstaten. Og gør 
klart, hvorfor selve demokratiet er i fare, 
hvis vi overlader vores pengespørgsmål til 
embedsmænd, politikere og forskere.

Asser Amdisen er historiker, historiefortæller, 
tidligere højskoleforstander i Ryslinge og et 
generelt råbehoved og er i øjeblikket direktør 
for den stiftelse, som driver skoleskibet 
Georg Stage.

Pris 80 kr

Billetter kommer snarest på NemTilmeld



	 Billetter:	 aabyskov.nemtilmeld.dk	
	 Hjemmeside:	 aabyskov-forsamlingshus.dk
	 Kontakt:	 hej@aabyskov-forsamlingshus.dk

Dilettant 2022!!
12+16+19.3.2022

Endelig! Vi ser frem til et spændende år, 
hvor vi igen kan spille dilettant. 

Dette stykke handler ikke om den evige 
trekant, men om en firkant.

Hvert øjeblik syntes en katastrofe 
uundgåelig, men den kvikke stuepige Anna 
jonglerer med tingene, så der bringes orden 
i regnskabet.

Pris ikke fastsat

Billetter kommer snarest på NemTilmeld

Den hurtige kalender
Onsdag 22-dec.-2021 kl 18 - 20.30 Juletræsfest
Onsdag 19-jan.-2022 kl 19-21 Foredrag Asser Amdisen
Onsdag 23-feb.-2022 kl 19-21:30 Koncert med Gudme Sangkor.
Søndag 27-feb.-2022 kl 10-13 Fastelavn
Lørdag 12-mar.-2022 kl ?? Dilettant forestilling
Onsdag 16-mar.-2022 kl ?? Dilettant forestilling
Lørdag 19-mar.-2022 kl ?? Dilettant forestilling
Torsdag 24-mar.-2022 kl 18-22 Forårsbanko
Søndag 27-mar.-2022 kl 10-13. Husets generalforsamling
Fredag 1-apr.-2022 kl 16-18 Fredagsbar
Tirsdag 5-apr.-2022 kl 19-21.30 Foredrag med Ulf Pilgaard

Redaktionen består af Bjarne Lundsgaard og Lizetta Johansen
Fotos kommer fra hjemmesider, Twitter, Jørgen Larsen, og Preben Gammelmark
Foto Ulf: Mogens Engelund - Own work, CC BY-SA 3.0
Design:Preben Gammelmark

Ulf Pilgaard
5.4.2022 kl 19-21:30

Glæd jer så til en aften i selskab med 
Ulf Pilgaard - en af Danmarks mest 
folkekære revy-stjerner

. 

Pris ikke fastsat

Billetter kommer snarest på NemTilmeld
 

Vil du leje forsamlingshuset?
Se her om det er ledigt:

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

BRUDAGER 
FORSAMLINGSHUS                                                       

BRUDAGER BYGADE 11                                                         
5882 VEJSTRUP                                                         
TLF: 27 74 27 15
BRUDAGERBYLAUG@GMAIL.COM
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Vi er begge på Facebook

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

Heidi: 50 93 00 19
Heidi-73@live.dk

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

Tinalaursen1@live.dk
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Stjernehimlen lige nu  
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24. 

Nattehimlen lige nu - Jupiter og Saturn 
Nu da himlen endelig er blevet sort om aftenen, så 
gemmer mange af himlens juveler - planeterne - sig 
under horisonten i de mørke timer i disse måneder. 
Dog har vi gennem de sidste mange måneder kunnet 
nyde synet af de suverænt største gasplaneter Jupiter 
og Saturn på aften- og nattehimlen.  Juleaftenen ved 
18-tiden står begge planeter lavt på den sydvestlige 
himmel i Vandmandens tegn, Jupiter lidt højere end 
Saturn. Saturn er betydelig svagere end Jupiter pga. 
afstanden. Som på en snor ligger Neptun, Merkur og 
Venus i forlængelse ned mod horisonten, men 
desværre ikke synlige for det blotte øje. Juleaftenen 
går Jupiter ned lidt i kl. 21, de øvrige planeter noget 
før. Sidst i december begynder Mars at stå op lidt før 
solen.  
Gå ud i den kølige aften og nyd også synet af alle de 
andre stjerner, der er ca. 100 milliarder i vores 
galakse, Mælkevejen. Lær stjernetegnene at kende. 
Begynd med Tyren med stjernerne Aldebaran og 
Syvstjernen, der ligger lige over Orion, som er så 
tydelig lige nu. Gå videre nordpå af buen af stjerner 
der udgør stjernetegnet Perseus, der føre lige ind på 
Cassiopeias W form. Så er du allerede godt i gang. En 
god guide er Københavns Universitets ALMANAK, der 
er en meget interessant skrive- og rejse- kalender, der 
er udgivet lige siden 1549. 
 
DART-missionen kommet godt fra start 
Det er utroligt hvad den menneskelige nysgerrighed 
kan føre til. DART- missionen er et godt eksempel. Den 
24. november 2021 sendte NASA (den amerikanske 
rumorganisation) DART-missionen afsted med en 
Space X Falcon 9 løfteraket, målet: med en hastighed 
på 6,1 km/sek at smadre ind i en dobbeltasteroide 11 
millioner km fra jorden. DART står for Double Asteroid 
Redirection Test. Altså handler det om at teste 

mulighederne for at ændre en asteroides bane, ved at 

DART missionen: Den lille asteroide Amorphos roterer 
omkring den store Didymos med en indbyrdes afstand på kun 
1,5 km. Satellitten DART på vej til at kollidere med 
Amorphos.Illustration: NASA 

 
bombardere asteroiden med, i dette tilfælde hele 
satellitten, man sender ud til asteroiden. Satellitten 
vejer kun 650 kg, til gengæld forventes den at ramme 
asteroiden med en hastighed på 6,1 km/s. Asteroiden 
er ikke i fare for at ramme jorden, hverken før elle 
efter den bliver ramt af satellitten. Den er valgt som 
egnet til forsøg på grund af dens begrænsede størrelse 
på omkring 160 m i diameter og fordi dens kredsløb 
bringer den forholdsvis tæt (ca. 11 millioner km) på 
jordens kredsløb. Sammenstødet forventes at ske den 
26. september til næste år. Effekten forventes at blive 
meget lille, men tilstrækkelig stor til at asteroiden og 
dens ”moder”asteroide, der er 780 m i diameter vil 
ændre retning på omkring en buegrad! Hvilket er 
tilstrækkeligt bare afstanden til jorden ved 
sammenstødet er lang nok. 
Imponerende hvis det lykkes. Testen skal gøre NASA 
bedre forberedt på at afbøde den latente risiko for 
asteroidenedslag på jorden. Asteroiderne kommer fra 
asteroidbæltet, der består af tusinder af asteroider.

 
Horoskoper - fup eller fakta? 
Som lovet i sidste nummer af Folk & Fæ vil jeg komme 
tilbage med nogle betragtninger over temaet Astrologi 
- fup eller fakta. Der findes mange forskellige horo-
skoptyper og lige så mange forskellige tydningsregler, 
som vi ikke kan komme ind på her (mit kendskab til 

dem er også begrænset). Fælles for alle horoskoper er, 
at de søger at beskrive et menneskes liv og person-
lighed på baggrund af stjernehimlens udseende på det 
tidspunkt og sted det enkelte menneske er født. 
Planeternes evigt skiftende indbyrdes placering 
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tillægges særlig betydning. Astrologernes fortolkninger 
og forklaringer bygger selv i dag på en tradition, der 
går helt tilbage til den græske antik og endnu tidligere 
(Ægypten og Babylon).  
Astrologien opdeler ekliptika i 12 lige store dyretegn – 
dyrekredsen. Hvert af disse tegn har fået navn efter de 
gamle grækeres opdeling af himmelrummet i forskel-
lige stjernebilleder. Astrologernes stjernetegn i 
dyrekredsen er lige store, 30 grader hver, medens 
astronomernes stjernebilleder, der indeholder de 
konkret stjerner, der er grundlaget for 
stjernebillederne, stammer hovedsagelig fra den 
græske  og romerske gudeverden. Vedlagt et 
eksempel med stjernebilledet Vædderen, der er det 
første stjernetegn på dyrekredsen. Det er et af de 
mindste stjernebilleder, omkring en fjerdedel af det 
største. Stjernebillederne er tegnet på grundlag 
(inspireret) af de kraftigste fra jorden synlige 
fixstjerner, der ligger indenfor stjernebilledes 
afgrænsning til nabobillederne. Derved opfattes disse 
fiksstjerner som et sammenhængende todimensionalt 
mønster, der så kan tillægges ensartede egenskaber. 
Dette er en illusion, idet mønsteret som stjernerne 
danner er helt afhængig fra hvilken retning de 
iagttages. Set fra jorden kan et vist mønster dannes, 
men set fra en helt anden vinkel vil stjernerne måske 
slet ikke ses sammen, idet det afhænger af stjernerne 
indbyrdes afstand. Vædderen er et godt eksempel 
herpå.   
Vædderen, se vedlagte illustration er baseret på nogle 
ganske få fiksstjerne. Afstanden fra jorden til

  
stjernerne varierer fra 60 til 204 lysår! Deres indbyrdes 
afstand fremstår set fra jorden betydelig mindre. 
Eksempelvis er den reelle indbyrdes afstand mellem 
fiksstjernen Sheratan og Mesarthim 144 lysår, hvilket 
svarer til ufattelige 1.362.240 milliarder  (1015) km.  
I astrologien tillægges de enkelte stjernetegn 
menneskelige egenskaber. Eksempelvis er Vædderens 
personlighed heftig og varm, lidenskabelig og 
selvudfordrende med trang til øjeblikkelig handling. 

Dertil er Vædderen modig og fyldt med energi og går 
gerne forrest som pioner. Hvilken fantasi de gamle 
astrologer har udvist. Det er vanskeligt at forestille sig, 
at der skulle være en særlig magi eller kraft fra 
stjernebilledernes fjerne stjerner til menneskelivet på 
jorden. Havde astrologerne i sin tid vist hvilke enorme 
afstande, der er tale om, og at stjernekonstellatio-
nerne bygger på rene illusioner, ville astrologien som 
vi ser den i dag næppe være opstået! 
 
Planeternes betydning 
Som nævnt tillægges planeternes placering i 
himmelrummet en særlig betydning og fortolkning i 
mange horoskoper. Hertil kommer, og nu bliver det 
meget mærkeligt, at den enkelte planet i lighed med 
stjernetegnene tillægges særlige menneskelige 
egenskaber, som kan overføres til den enkelte når 
han/hun får lagt sit horoskop. 
Eksempelvis tillægges solsystemets suverænt største 
planet, gasplaneten Jupiter i astrologien egenskaber 
som optimisme, udvikling, social fremgang, rigdom og 
velfærd! Jupiters placering i horoskopets ”vejrkort” 
fortæller om hvordan vi forklarer og forstår verden og 
ser en mening med vores eget liv.  
 
Ikke småting at tænke ind i en gigantisk kugle af 
underafkølet gas, 143.000 km i diameter, der med en 
afstand til solen på omkring 778 millioner km farer 
rundt om solen med en fart på13,1 km/sec. 
 
Der er tydeligvis tale om et illusionsnummer, der søger 
ud fra pseudovidenskabelige forklaringer at beskrive 
stjernerne og planeternes fysiske gang over himlen, og 
samtidig tillægges de enkelte stjerner og samlinger af 
stjerner og planeter menneskelige egenskaber kon-
strueret uden sammenhæng med virkeligheden ud fra 
vestlig okkult tradition, antik gudetro tilsat en god 
portion almindelig overtro og mere eller mindre bevist 
manipulation. Det fantastiske er at astrologien, der jo 
især er undfanget i middelalderens og førmiddelal-
derens tåger af overtro og uvidenhed, selv i vore 
oplyste tider opfattes af mange mennesker som relativ 
virkelighed. Måske skyldes det det moderne men-
neskes søgen efter det overnaturlige, den ubetingede 
selvrealisation - god gammeldags lykke - i en stresset 
tid? 
 



Grandækning hører julen til og ligeledes 
det tændte lys i kirkerummet hver eneste 
aften og nat.
Både ude og inde er der mange traditioner, 
der holdes i hævd.

Velkommen til december måneds 
arrangementer i Skårup Kirke. 
Glædelig jul og Godt Nytår.

  Jul og Nytår

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

december 2021 - februar 2022december 2021 - februar 2022



Velkommen til julegudstjenesterne 
kl. 14 og 15.30. 
Da vi sædvanligvis bliver mere end 100 
personer i kirken juleaften, må vi på grund 
af Coronarestriktioner bede alle om at 
have Corona-pas med og vise det ved 
indgangen. Dette gælder dog ikke for 
børn under 15 år eller for personer, der kan 
fremvise dokumentation for at være und-
taget fra at få foretaget en covid-19-test.
Skulle restriktionerne blive ophævet før jul, 
bortfalder dette krav. Hold derfor venligst 
øje med kirkens hjemmeside.

Traditionen tro er der den 31. dec. nytårs-
gudstjeneste kl. 15. Efter tjenesten ønsker 
vi hinanden Godt Nytår med et glas bobler 
og snacks i Tårnrummet.

Velkommen tirsdag den 11. januar og den 
8. februar kl. 19 – 20 i Kirkeladen. 

Deltag i debatten onsdag den 26. januar og 
den 23. februar kl. 16.30 – 17.30 i Kirkeladen.

Find ro i musikken og kirkerummet onsdag 
d.  5. januar samt d.  2. februar kl. 17 - 18 i kirken.

Hvis du går i 3. eller 4. klasse er du velkom-
men til at gå til minikonfirmand i Kirke-
laden om lørdagene d. 15., 22. og d. 29. 
januar 2022 kl. 10 - 15. D. 30. januar kl. 10-11 
slutter vi af med en gudstjeneste i Skårup 
kirke, hvor dine forældre og søskende er 
velkomne. Tilmelding inden jul.

Fastelavnssøndag den 27. februar er der guds-
tjeneste kl. 16, hvor Skårup Kirkes gospelkor 
Arise medvirker. Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren og læs mere på kirkens hjemmeside.

onsdag d. 9. marts 2022 fra kl. 17.00 - 19.30. 
Johan de Mylius fortæller om HC Andersen. 
Pris: 50,- for foredrag og traktement 
Tilmelding til Jytte Philipsen på mail
 jyttephilipsen@hotmail.com eller SMS på 
28 31 63 00 senest torsdag den 3. marts af 
hensyn til bestilling af mad. 

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke Se www.skaarupkirke.dkSe www.skaarupkirke.dk

  Nytårsgudstjeneste

  Syng sammen

  AK’s Forsamlingshus 

  Musik og Stilhed

  Fyraftensforedrag 

  Bliv minikonfirmand!

  Gospelgudstjeneste

  Juleaftens gudstjenester



Erindringsglimt
Nostalgien trækker fortiden ind i evigheden. 
Det kan erindringen ikke. Den bearbejder 
blot fortid til nutid; ligesom det at huske blot 
er en reproduktion af fortid. Nostalgi er langt 
mere elastisk end det at erindre og huske. 
Jeg tænker med nostalgi, hvilket skubber 
min forestilling om tid og evighed ind i et 
slags øjeblik, et billede, et ansigt, et blik, et 
sted, en tid, noget jeg ser for mit indre øje, og 
som var engang, og stadig eksisterer og altid 
vil eksistere. Det kan jeg god lide. Det kræver 
et sprog, men det er levende.

Èn af mine dannelsesrejser foregik i bussen 
mellem Vejrup og Gørding. Vi er i 1977. Hver 
morgen og hver eftermiddag fem dage i 
ugen blev vi transporteret til og fra skole. 
Lidt søvnig stod man på bussen, satte sig 
på et sæde med hovedet på skrå, kinden 
mod det kolde vindue, og sov ganske 
let. Det var en fantastisk tur. Man kunne 
drømme, forestille sig alt det, man kunne 
blive til; forelske sig i piger, der intet vidste; 
være skuespiller og rockstjerne og dog sid-
de i bussen. Vi hørte ofte Scott McKenzie: “If 
you’re going to San Francisco”. Vi havde en 
opbyggelig chauffør.

Sne er noget mærkeligt noget. Når den 
kommer, skaber den nostalgi. Vejret er 
ikke uskyldigt, men er med til at trække 
vores barndom ind i nutiden. Jeg cyklede 
en sneeftermiddag gennem Storegade på 
min fars gamle cykel og vidste, at jeg var 
det lykkeligste menneske. Det var i 1976. To 
år efter var vi dækket af sne. Vi isolerede os 
og hørte musik og læste bøger. Der blive jul, 
igen og igen, og sneen daler fra himlen ned

 
over tage og skorstene, som er fyldt med frost, 
mens præsten går tur med sine terriere, letter 
på hatten, lytter til et ligegyldigt program, 
hæver stemmen, kikker sig omkring og 
forsvinder ind i mængden af sne. Alt skal blive 
hvidt. Den store hvide flok, vi ser – vi får at se!

Det skønne ved fester var tobak-bakken. 
Den havde sit eget liv. Den bevægede sig 
mellem måltider, gav folk en oplevelse af 
pause, antistressende. Man inhalerede an-
dre menneskers ånde, uden at være intimi-
derende. Når bakken ikke gik rundt, røg 
ingen, men i det øjeblik, den gik rundt, røg 
alle. Ingen krænkelse. Vi pulsede den ene 
smøg efter den anden og gerne de stærke. 
Folk hostede og sang lejlighedssange, de alle 
havde skrevet selv, men ikke kunne gentage.

Jeg holder af at køre langs vejen fra Lunde-
borg til Svendborg. Der er skove, marker og 
hav. Der er også en rolighed, som kun find-
es, når man sætter farten ned. 
Den anden dag stoppede jeg op. Jeg kom 
kørende langs skoven, efterfølgende kom en 
mark. Her så jeg den største kronhjort, jeg 
nogen sinde har set; majestætisk gik den 
i alle sine kilo. Jeg stoppede bilen, hjorten 
vendte hovedet med sit store gevir, kikkede 
på mig, og gik rolig videre mod skoven. 

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



DECEMBER

Søndag d. 19. dec. 4. søndag i Advent kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 24. dec. Juleaften kl. 14.00
kl. 15.30 Anders Kjærsig

Lørdag d. 25. dec. 1. Juledag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 26. dec. 2. Juledag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 31. dec. Nytårsaften kl. 15.00 Anders Kjærsig

JANUAR

Søndag d.   2. jan. Hellig Tre Konger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   5. jan. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus 
Grønborg

Søndag d.   9. jan. 1. søndag efter Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.   11. jan. Syng Sammen kl.  19.00 Rasmus 
Grønborg

Søndag d.   16. jan. 2. søndag efter Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   23. jan. 3. søndag efter Hellig Trekonger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   26. jan. AK’s Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d.   30. jan. 4. s. e. HTk - Familiegudstjeneste kl.  10.00 Anders Kjærsig

FEBRUAR

Onsdag d.   2. feb. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus 
Grønborg

Søndag d.   6. feb. 5. søndag efter Hellig Trekonger kl.   9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Tirsdag d.   8. feb. Syng Sammen kl.  19.00 Rasmus 
Grønborg

Søndag d.   13. feb. Søndag Septuagesima kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  20. feb. Søndag Seksagesima kl.   9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Onsdag d.  23. feb. AK’s Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

MARTS

Søndag d.   6. mar. 1. søndag i Fasten kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   9. mar. Foredrag om H.C. Andersen kl.   17.00 Johan de Mylius

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
december 2021 - februar 2022                                                 

Anders Kjærsig

december 2021 - februar 2022 december 2021 - februar 2022                                                 
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Nyt fra Damgårdsklubben 
Tekst: Hans Rasmussen 

Kalenderåret 2021 lakker mod enden. Det har været et år, hvor første halvdel af året 
var præget af Corona. Det er dog lykkedes os at afholde vores spillegilde sammen 
med Borgerforeningen, samt holde vores store loppemarked i Skårup hallen.  

Vi har igen i år kunnet forsøde tilværelsen for beboerne på Damgården. 

Der er blevet indkøbt en storskærm, som er sat op i vindfanget, til stor glæde for alle 
beboere. Der kan de se optagelser fra de ture og arrangementer, de har deltaget i. 

Efter et stort ønske fra beboerne er der indkøbt diverse frugttræer og frugtbuske, så 
de har noget at glæde sig til i sommeren 2022. 

I årets løb har vi leveret musik til flere af deres forskellige arrangementer. Senest ved 
den afholdte efterårsspisning med kartoffelsuppe. 

Efter al den lækre mad, har der også været brug for diverse fitness udstyr, som vi har 
kunnet levere. 

Der har været et ønske om en kugle/granulatdyne til en beboer og den er allerede 
kommet i brug med rigtig god effekt. 

Den 17. november er der planlagt en løvfaldstur til Langeland med spisning på 
Kædeby caféen. Som noget nyt er der deltagere fra bestyrelsen, der vil hjælpe til, så 
flere i kørestole kan komme med. 

Der bliver lige som sidste år indkøbt julegaver til alle beboerne på Damgården. 

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår 

Husk vores generalforsamling 

torsdag d. 27. januar 2022 kl.18.00 på Damgården 

Vi trænger hårdt til jeres hjælp!!!!!  

Vi mangler lokale til opbevaring af møbler til 

vores næste loppemarked 
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Nyt fra Damgårdsklubben 
Tekst: Hans & Anne Marie 

Foto: Peter Rasmussen 

ØV ØV den Corona driller igen 

Nu havde vi lige planlagt en dejlig løvfaldstur til Langeland med spisning på Kædeby 
caféen. Der var tilmeldt 49 personer fra henholdsvis Damgårdens beboere og fra 
aktivitetscenteret. Turen blev i sidste øjeblik aflyst p.g.a. Coronaen. 

Vi havde virkeligt glædet os til at arrangere vores populære julemarked for beboere, 
pårørende og alle dem der kommer og støtter os hvert år. 

Desværre blev dette også aflyst. MEN- MEN- MEN.  

Julen varer lige til påske.  
Vi ønsker jer alle en glædelig jul samt godt nytår 

Vi gemmer gevinsterne til næste år og laver et forårsarrangement, hvor vi håber på 
jeres opbakning. 

Nyt fra Damgårdsklubben 
Tekst: Hans & Anne Marie 

Foto: Peter Rasmussen 

ØV ØV den Corona driller igen 

Nu havde vi lige planlagt en dejlig løvfaldstur til Langeland med spisning på Kædeby 
caféen. Der var tilmeldt 49 personer fra henholdsvis Damgårdens beboere og fra 
aktivitetscenteret. Turen blev i sidste øjeblik aflyst p.g.a. Coronaen. 

Vi havde virkeligt glædet os til at arrangere vores populære julemarked for beboere, 
pårørende og alle dem der kommer og støtter os hvert år. 

Desværre blev dette også aflyst. MEN- MEN- MEN.  

Julen varer lige til påske.  
Vi ønsker jer alle en glædelig jul samt godt nytår 
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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
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(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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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!
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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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E.V. GREEN ApS - Roald Lind Nielsen - Landevejen 54 - 5882 Vejstrup 
Tlf. 0045 - 42 6789 53 - www.evgreen.dk - Cvr: 27515398

REP/SERVICE OG SALG

• El-Scooter

• El-Kørestole

• El-Cykler

• Hjælpemidler

Valdemarsgade 50, Svendborg    Tlf. 6221 9909    dlbg.dk
Den lokale bedemand® 

Morten Bytoft 
Indehaver 

Helle Lynge

Det er dine 
og afdødes ønsker, 
der er det vigtigste 
for os
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ONSDAG EFTERMIDDAG TRÆNER VORES SEJE DANSEPIGER PÅ 1. SALEN I 
KULTURHUSET I SKÅRUPHALLEN. HOLDET ER FOR PIGER I ALDEREN 0.KL. TIL 3 KL. 
DER ER PLADS TIL FLERE DANSEGLADE PIGER PÅ HOLDET, SÅ MØD ENDELIG OP OG 
PRØV OM DET ER NOGET FOR DIG.

FAMILIEHOLDET I SKÅRUP GYMNASTIKFORENING GIR DEN FULD GAS HVER 
ONSDAG I Ø. ÅBYHALLEN. HOLDET BESTÅR AF 30 GLADE BØRN I ALDEREN 2-5 
ÅR. SAMMEN MED DERES FORÆLDRE LEGER DE OG FÅR SVED PÅ PANDEN.
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ONSDAG EFTERMIDDAG TRÆNER VORES SEJE DANSEPIGER PÅ 1. SALEN I 
KULTURHUSET I SKÅRUPHALLEN. HOLDET ER FOR PIGER I ALDEREN 0.KL. TIL 3 KL. 
DER ER PLADS TIL FLERE DANSEGLADE PIGER PÅ HOLDET, SÅ MØD ENDELIG OP OG 
PRØV OM DET ER NOGET FOR DIG.

OM MANDAGEN TRÆNER DE HER TO SEJE HOLD I Ø. ÅBY HALLEN. FØRSTE HOLD PÅ  
GULVET ER VORES KRUDTUGLER, DEREFTER ER DET TID TIL VORES GYMMIX. 
PÅ BEGGE HOLD ER DER PLADS TIL FLERE GYMNASTER, SÅ MØD OP OG PRØV OM 
DET ER NOGET FOR DIG
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ONSDAG EFTERMIDDAG TRÆNER VORES SEJE DANSEPIGER PÅ 1. SALEN I 
KULTURHUSET I SKÅRUPHALLEN. HOLDET ER FOR PIGER I ALDEREN 0.KL. TIL 3 KL. 
DER ER PLADS TIL FLERE DANSEGLADE PIGER PÅ HOLDET, SÅ MØD ENDELIG OP OG 
PRØV OM DET ER NOGET FOR DIG.

ONSDAG EFTERMIDDAG TRÆNER VORES SEJE DANSEPIGER PÅ 1. SALEN I 
KULTURHUSET I SKÅRUPHALLEN. HOLDET ER FOR PIGER I ALDEREN 0.KL. TIL 3 KL. 
DER ER PLADS TIL FLERE DANSEGLADE PIGER PÅ HOLDET, SÅ MØD ENDELIG OP OG 
PRØV OM DET ER NOGET FOR DIG.
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ONSDAG EFTERMIDDAG TRÆNER VORES SEJE DANSEPIGER PÅ 1. SALEN I 
KULTURHUSET I SKÅRUPHALLEN. HOLDET ER FOR PIGER I ALDEREN 0.KL. TIL 3 KL. 
DER ER PLADS TIL FLERE DANSEGLADE PIGER PÅ HOLDET, SÅ MØD ENDELIG OP OG 
PRØV OM DET ER NOGET FOR DIG.

KVINDEHOLDET I SKÅRUP TRÆNER HVER TORSDAG I Ø. ÅBY HALLEN. ET HOLD 
FOR ALLE SOM KAN LIDE AT BEVÆGE SIG OG STYRKE KROPPEN. VI TRÆNER 
SMIDIGHED, BALANCE, STYRKE, KOORDINERING I FORM AF SMÅ 
RYTMESEKVENSER. DER ER PLADS TIL FLERE PÅ HOLDET, SÅ KOM OG PRØV 
AF OM DET ER NOGET FOR DIG. 
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ONSDAG EFTERMIDDAG TRÆNER VORES SEJE DANSEPIGER PÅ 1. SALEN I 
KULTURHUSET I SKÅRUPHALLEN. HOLDET ER FOR PIGER I ALDEREN 0.KL. TIL 3 KL. 
DER ER PLADS TIL FLERE DANSEGLADE PIGER PÅ HOLDET, SÅ MØD ENDELIG OP OG 
PRØV OM DET ER NOGET FOR DIG.

SKÅRUPS HERREHOLD TRÆNER HVER ONSDAG I Ø. ÅBY. DE ER STÆRKE, 
RØRIGE, SMIDIGE OG SIDST MEN IKKE MINDST MEGET SOCIALE.
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ONSDAG EFTERMIDDAG TRÆNER VORES SEJE DANSEPIGER PÅ 1. SALEN I 
KULTURHUSET I SKÅRUPHALLEN. HOLDET ER FOR PIGER I ALDEREN 0.KL. TIL 3 KL. 
DER ER PLADS TIL FLERE DANSEGLADE PIGER PÅ HOLDET, SÅ MØD ENDELIG OP OG 
PRØV OM DET ER NOGET FOR DIG.

Gymnastikevents for børnefamilier - glæd jer til en 
sjov familieoplevelse 

Som noget nyt arrangerer Gymnastikafdelingen i SIF 
gymnastikevents for børnefamilier.  

Skårup Borgerbudget 2021 har bevilliget midler til at 
igangsætte events med familiebevægelse i 2021 og 2022, hvilket 
Gymnastikafdelingen er meget glade for. Midlerne skal bl.a. gå til 
rekvisitter som mange familier kan få glæde af at bruge til sjov 
familiebevægelse, også udover de planlagte events 

Det første event blev prøvet af lørdag d. 27. november med glade 
børn, forældre og bedsteforældre der legede med på de planlagte 
fælles aktiviteter og derefter tumlede, rullede, kravlede og hoppede 
på de mange redskabsbaner der var sat op. Det blev en lørdag 
formiddag med røde kinder, udfordringer og glade børn og voksne. 

Eventet kommer igen i foråret 2022, hvor der igen bliver mulighed 
for at komme til gymnastik for både store og små. 
Programmet for event-dagene er: 
Babymotorik (babyer 3-12 mdr. + forældre) kl. 9-10 
Familiegymnastik (børn 1-8 år + forældre) kl. 10.30-12-00 

Der kommer nærmere information om datoer for forårets familie 
gymnastikevents.  

Glæd jer og følg med på facebooksiden: 'Gymnastik i Skårup’ eller på 
www.skaarup-if.dk
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk
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      SSkkåårruupp  BByyllaauugg  
    

    MMaannddaagg  dd..  2288..  ffeebb..  kkll..  1188..0000  ––  2233..0000    ii    SS..KK..II..  

Vi indbyder til den årlige generalforsamling i Skårup Bylaug med tilhørende spisning og mini-foredrag  
fastelavnsmandag i  Skårup Kultur & Idrætscenter.            Kom og vær med!       
Alle mænd bosiddende i Skårup Sogn kan deltage, hvis man er/bliver medlem i Skårup Bylaug; Pris. kr. 75.- pr. år.   
Derudover bliver der betaling for maden på kr. 225.-, samlet pris for arrangementet kr. 300.- (kan evt. betales ved ankomst) 

Program: mandag den 28. februar 2022 kl. 18.00 
 

18.00-18.45  - Generalforsamlingen (beretning, regnskab og kontingent, valg til bestyrelsen og evt.) 
18.45-20.30 -  Spisning: Gammeldags oksesteg med det hele! (med i prisen er 1 snaps + 1 øl/vand) 
20.30-21.00 -  Købmand på landet år 1966. Mini-foredrag, hvor Richard Sørensen, Lokalhistorisk Arkiv,             
.                       viser film om, hvordan der blev handlet dagligvarer fra Holmdrup for 50 år siden.  
21.00-23.00 -  Kaffe & franskbrød m. stærk-ost/rullepølse & socialt samvær med bræt- og kortspil 
 

Tilmelding & betaling til Ian Kristensen på mobilepay: BOX42204 
4senest 22.2 !   eller på mail: ian@immi.dk  & betaling ved indgang.   (skriv gerne ost el. rul)  
                        På Bylaugets vegne;  Ian Kristensen,  Kristian Kølln, & Jan Viuf Hansen.   Vi ses! 

 

 

 

Siden 1854 har mændene i                               
Skårup Sogn mødtes fastelavnsmandag til 
generalforsamling og fællesspisning i Skårup Bylaug, 
der dermed er en af landets ældste foreninger. 
Foreningens opgave er at passe bystævnet.         
Vær med til at værne om traditionen.                     
Mød op og få en hyggelig aften. 

NB! Du kan også blive medlem af                  
Skårup Bylaug ved at sende en mail                     
til Ian Kristensen (se ovenfor)                                   
.                     - OOllddeerrmmaanndd  JJaann  VViiuuff  HHaannsseenn 

iinnvviitteerreerr  ttiill
1854 – 2022;  Tradition i 168 år 
!! 

Sæt  X                              
i kalenderen ! 

Støt Bystævnet ved dit 
medlemskab ! 
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STEMNINGE BILLEDER FRA STEMNINGE BILLEDER FRA 
SKÅRUP TORVEDAGSKÅRUP TORVEDAG
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Skårup Musikforsyning præsenterer: 
Tom Bjerg med Band d. 21/1 – 2022 

Skribent: Torben Hansen 
 

Måske årets julegave til den, der ønsker sig en super musikalsk oplevelse! 

 
 
I Skårup Musikforsyning er vi super glade for at kunne præsentere Tom Bjerg, da han sammen 
med Patina pt. ubetinget er det største musiknavn i Svendborg! 

Tom Bjerg udgav sit første og meget anmelderroste album ’Hurtigt ud, Hurtigt hjem’ i sommeren 
2020. Albummet, som har fået mange stjerner i div. anmeldelser, og hans lyd er i pressen blevet 
sammenlignet med store bands TV-2, Gnags og Rungsted og Kreutzfeldt - lyden fra               
1980´erne, og på tekstsiden bliver han sammenlignet med selveste CV Jørgensen!  

Så kære borger i Skårup, hvis jeres nysgerrighed nu er blevet vagt, burde en koncert med Tom Bjerg 
med band i Skårup være ”et must”!                                                                                                        Tom 
Bjerg er sydfynsk pop-rock med kant, karakter, livskvalitet og en helt særlig lyrisk tone.              Men 
som så mange andre bands er det pga. coronaen først nu, at Tom Bjerg er i gang med sin 
turnevirksomhed sammen med sit yderst velspillede band.  
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Anmeldelser  

“Bjergtagende drømmepop. 47-årige Tom 
Bjerg er omdrejningspunkt i det sydfynske 
band af samme navn, der albumdebuterer 
med en af de bedste danske popudgivelser i 
årevis. Man skal være varsom med at bruge 
CV-stemplet, men Tom Bjerg rammer en 
helt særlig lyrisk tone på flere af sangene på 
”Hurtigt ud, hurtigt hjem”, hvor det er 
umuligt ikke at sende Carsten Valentin en 
kærlig tanke.” ★★★★★☆  

(Simon Staun, Fyens Stiftstidende)  

 

Ny elegant provins-pop med nærværende tekster på modersmålet.                                                       
47-årige Tom Bjerg er sangskriveren bag sange, der kredser om tilværelsen som far til halvvoksne 
drenge på vej fra reden, afsavn og længsel, kærlighedens tro og tvivl og naturens rolige skønhed. 
Alt sammen forankret og integreret i personlige og underfundige sange fra hjemstavnen på Sydfyn.  

Billetter købes på Billet.dk  
Uden mad:  175 kr. - og du kommer kl. 19.45 
Med mad:    250 kr. - og du kommer kl. 18.30 
 

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 

 
 

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

SP
ON
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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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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

              

   

 

  HURRA- Efter 1 års forsinkelse 
pga. Corona, lykkedes det os 
endeligt at afholde vores 50- års 
Jubilæumsfest. 

Det blev en fantastisk aften 
med 90 deltager og fremragen-
de musik leveret af lokale 
musikere Mads Toghøj og 
Rasmus Grønborg med 
CROONER. 

Der blev serveret en 3- retters 
menu der bestod af: 

Forret: Laksemousse `på salat 
m. rejer, dildcreme, lime og 
flute. 

Hovedret: Buffet med 
kalkunbryst m. pesto og bacon, 
okseculotte, skysauce, kartofler 
vendt i smør og persille.  

Dessert: Hjemmelavet mokka is 
med flødetoppe og valnødder.  

  

 

Lækker Buffet 

 

Festen startede kl.17.30, hvor Ingelise bød velkommen og fortalte  

om aftenens forløb.  

Der var utrolig god snak mellem gæsterne og der blev sunget nogle 
sange inden underholdningen skulle starte. 

Mellem hovedretten og desserten, afholdte Ingelise en tale om, 
hvordan Pensionistforeningen opstod og frem til d.d. 

Hun havde brugt de sidste 14 dage til at læse i gamle protokoller, 
fordi hun synes det kunne være interessant for folk at høre om 
vores forening i anledning af jubilæet. Så hun tog os med tilbage i 
tiden et øjeblik. 

Selvom det godt nok er et 50- års jubilæum, skal vi alligevel helt 
tilbage til 25. okt. 1949 for at forstå, hvordan det hele begyndte. 

Denne dato grundlagde nogle driftige mennesker det kaldte de 
”Skårup Alders og Invalideforening” ved et møde på Skårup Kro. 
Foreningen begyndte med 37 medlemmer og den 15. nov. blev det 
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hele ” konfirmeret” af Skårup 
Sogneråd. Kontingentet 1 kr. og 
1,50 kr. for ægtepar. 

Umiddelbart er det svært at 
læse, hvad foreningens formål 
var, i protokollen står der kun 
noget om at presse sognerådet 
til mere brændselshjælp. Man 
havde fået 178 kr., men det var 
36 kr. for lidt.  

I 1956 begynder der at stå 
noget om juletræsfest  på 
Skårup Kro, som foreningen 
ville afholde. Desuden skifter 
foreningen navn til Skårup 
Sogns Folkepensionistforening. 
På et af møderne kan der ses, at 
man har diskuteret om prisen 
på kaffe skulle sættes op. Man 
vedtog dog, at prisen skulle 
forblive uændret 1 kr., og så 
skulle man i stedet spare på 
småkagerne. 

Den 21.okt. 1958 blev der 
indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor 
foreningen blev nedlagt pga. 
manglende tilslutning. Det blev 
vedtaget, at kassebeholdningen 
skulle stå på en bankkonto, 
således at den kunne komme 
andre til gode senere. 

Så kommer vi til den 21. okt. 
1970. Her har Viola Seldal m.fl. 
indkaldt til stiftende 
generalforsamling på Skårup 
Kro, Skårup Pensionistforening 
blev stiftet på et grundlag af 
300 kr. modtaget fra Svendborg 
Kommune, 100 kr. fra den 
gamle forening og 284,69 kr. fra 
en juletræsfest afholdt i 1969. 
Der var 40 medlemmer. 

Op igennem 70erne kom der så 
mere gang i foreningen, som vi 
kender den i dag. 

Juletræsfesten forbliver en fast tradition og der kommer gang i 
biografture, udflugter m.m. 

Møderne blev dengang holdt hos bestyrelsesmedlemmerne på skift 
og sammenkomster i Åbyskov Forsamlingshus. 

14. april 1971 afholdes generalforsamling. Hvor der forslås at lave 
en selvejende institution, som går videre med en plan om at opføre 
Skårup Pensionisthus til omsorgsvirksomhed og pensionisternes 
møder. 

Man havde en grund i kikkerten beliggende ved den gamle 
stationsplads i Skårup. 

Der blev nedsat et udvalg som gik videre med planerne om at 
bygge, hvor vi er i dag. 

Nærmere omkring byggeriet har jeg undladt, da huset til næste år 
har 50- års jubilæum, og så vil der helt sikkert blive skrevet om 
byggeriet. 

Det har heller ikke været lige lyserødt igennem alle årene. Ingelise 
kan i referaterne også læse om uenigheder. En gang blev der 
indkaldt til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor to medlemmer 
trak pga. samarbejdsvanskeligheder. 

Generelt kunne hun fortælle, at i alle årene har været en fantastisk 
entusiasme og iver for at gøre noget for pensionisterne i Skårup og 
omegn. Forleden var der møde ved kommunen, hvor Ingelise 
deltog. Det er et årligt møde, hvor alle pensionistforeninger i 
kommunen indkaldes, så vi kan udveksle erfaringer mm. Her blev 
der fortalt, at hele fem foreninger er lukket ned og har bukket 
under pga. Coronaen. 

Her i Skårup Pensionistforening er vi ret stolte af vores ca. 250 
medlemmer og den iver der stadig er for, at vi skal mødes til 
diverse samvær. Ingelise sluttede med at udbringe en skål for 
foreningen og sammen råbe et trefoldigt HURRA.  
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Mads Toghøj og Rasmus 
Grønborg overtog scenen ca. 
kl.20.45 og de gjorde det 
fantastisk. De sang og spillede 
ind i alles hjerter. Gæsterne var 
i godt humør og sang med på 
sangene.   

Vi oplevede koncert med alle 
cronerne på en gang! Frank 
Sinatra, Dean Martin, Elvis 
Presley, Nat King Cole, Jim 
Reeves  og vores egne Gustav 
Winkler, Otto Brandenburg og 
Poul Reichardt. Det var en 
musikalsk rejse fra et sted i 
starten af 1920èrne frem til 
midt i 1970èrne. Mads Toghøj`s 
fløjlsbløde, varme og kraftige 
stemme fører os igennem alle 
klassikerne under sublimt og 
smukt akkompagnement af 
pianist Rasmus Grønborg. 

 

 

 

 

 
Der blev serveret kaffe og kransekage/småkager i pausen, 
hvorefter musikken forsatte til ca.23.00 

TUSINDE TAK til diverse sponsorer, SUPERBRUGSEN der havde 
sponsoreret øl, vand og 1 ks. Vin. Damgårdsklubben med beløb til 
musikken. Husets Støtteforening havde bagt småkager og 
konfektkransekage og foræret til Pensionistforeningen. Ligeledes 
har vi modtaget 500 kr. fra Svendborg Kommune i anledning af 
jubilæet. 

Også en tak til Henning Philbert der kom og tog billeder af festen. 
Ligeledes en stor tak til køkken- og serveringspersonale. De gjorde det 
bare super godt.                                                      
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RIGTIG GLÆDELIG JUL OG ET 
LYKKEBRINGENDE NYTÅR MED 
TAK FOR DET GAMLE ÅR OG PÅ 
GENSYN I 2022. 

Første arrangement i 2022 
er 

ONSDAG, DEN 26. JANUAR 
kl.18.00. 

SMØRREBRØDSAFTEN med 
underholdning af 
GUDMEKORET under ledelse- 
og dirigeret af Zita Langelund, 
Skårup. 

De giver en lille koncert på ca. 
1 time og efterfølgende synger 
de for med lidt fællessang. 

KOM OG OPLEV GUDMEKORET. 

PRIS KR: 125,00 

Bindende tilmelding senest den 
20. jan. Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen. 

      

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 MobilePay til 427895 eller til  konto i Sydbank reg. 
7045 konto 0001304284 

                   

 

 

Foto fra jubilæumsfesten: Henning Philbert 

Andre foto og sekretær: B. Jeppesen 



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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Tekst og foto: Elisabeth Antonsen 

Folkeaktiesalget til fordel for 

ombygningen af Vejstrup 

Forsamlingshus stoppede ikke, da målet 

var nået. Der er indsamlet 250.000 kr. 

ekstra. 

 
Den første vigtige milepæl i rejsningen af midler til 

ombygningen af Vejstrup Forsamlingshus blev 

nået, da der var indsamlet 300.000 kr. i foråret 

2021. Men gavmildheden blandt borgere og 

erhvervsvirksomheder rakte endnu længere, og 

skalaen på ”pengometeret” på forsamlingshusets 

mur er for længst blevet for kort. Der er nemlig nu 

samlet 550.000 kr. ind! 

 

 
 

”Vi er målløse og dybt taknemlige for den flotte 

opbakning fra Vejstrup og omegn”, siger Henrik 

Kramer, forsamlingshusets formand.  

Taknemligheden retter sig også mod Svendborg  

Kommune og de fonde, som på nuværende  

tidspunkt har givet støtte til projektet. 

Fondssøgningen fortsætter foreløbig året ud. 

 

Vejstrup i udvikling 

Siden starten af projektet har ordrimet ”Vi vil 

Vejstrup” været slogan i den proces, som har til 

formål at genrejse Vejstrup Forsamlingshus og 

skabe en ny fortælling om landsbyen Vejstrup. 

Visionens overskrift er ”fra vugge til grav, og  

hverken slogan eller vision ser ud til at være 

grundløse. Inden for de sidste par år er der nemlig 

flyttet adskillige børnefamilier til byen, og ud over 

flot støtte til forsamlingshusets ombygning har 

Vejstrup også opnået politisk opbakning til et  

generationsblandet bofællesskab med 20 almene 

boliger, som SAB vil opføre. Så Vejstrup er blevet 

et populært sted at bo, og omverdenen har fået 

øjnene op for områdets kvaliteter. 

 

Rammerne sætter begrænsninger 

”Fra vugge til grav” indebærer også aktiviteter i 

forsamlingshuset for alle generationer, og der er 

da også sket stor stigning i udvalget af aktiviteter 

i huset. Ud over de traditionelle udlejninger til 

familiefester kan f.eks. nævnes Vejstrup spiser 

sammen, Vi synger sammen i Vejstrup, yoga, 

livestreamede foredrag, læseklub, seniortræning, 

og koncerter med store navne.  

Som forsamlingshuset er indrettet nu, er det 

svært at afvikle mere end et arrangement ad 

gangen, og der er også behov for plads til de mere 

spontane aktiviteter. Derfor ønsker Vejstrup sig 

blandt andet en café og krydser fingre for, at det 

ved hjælp af fonde lykkes at rejse midler til den 

store ombygning, der åbner for meget bedre 

muligheder. 
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Tekst og foto Elisabeth Antonsen 

 

Et nyt fællesskabende initiativ har set 

dagens lys i Vejstrup. 
 

”Så syng da, Danmark – lad hjertet tale”. 

Sådan står der under Højskolesangbogens logo. 

Og netop Højskolesangbogen er udgangspunkt for 

et nyt initiativ i Vejstrup Forsamlingshus, hvor 

sangglade borgere fra Vejstrup og omegn kan 

mødes og synge sange, der er udvalgt af aftenens 

sangværter. Der indgår selvfølgelig også en 

kaffepause til hyggesnak.  

Foreløbig er der afholdt to sangaftener, hvor 

lokale sangværter med humør, viden og 

spændende sangvalg har skabt grundlaget for 

hyggelige og berigende oplevelser.  

 

Alsidigt indhold 

”Vi synger sammen i Vejstrup” lagde fra land i fin 

stil i oktober med Vejstrups Linje 4 (André Isager, 

Bent Rosenfeldt, Margrethe Schmidt og Torben 

Nielsen) som styrmænd. 

Denne aften blev de tilstedeværende ført gennem 

gamle og nye sange fra sangbogen og fik også et 

enkelt revynummer og et potpourri fremført som 

duet af Margrethe og Bent.  

På seneste sangaften var valgmenighedspræst 

Anders Carlsson på banen solidt bakket op på 

klaveret af André Isager, der efterhånden med 

rette må kunne betegnes som ”huspianist”.  

Denne aften blev deltagerne blandt andet klogere 

på Halfdan Rasmussens tekster og nogle af de 

nyere sange i Højskolesangbogen.  

 

Glæde og fællesskab 

Fællessang skaber fællesskaber, er dannende og 

sjovt. Der er tilmed forskere, som peger på, at 

fællessang udløser et bestemt hormon i hjernen, 

oxitocin, som øger menneskers tillid og 

samhørighedsfølelse. Hvis danskerne skal hænge 

sammen som folk, tyder meget derfor på, at mere 

fællessang er vejen frem, så mon ikke der fortsat 

vil blive sunget sammen i Vejstrup? 

 

Kendt makkerpar som sangværter i januar 

Næste gang, man kan synge sammen i Vejstrup, 

er den 28. januar. Her kommer Kaya Brüel og Ole 

Kibsgaard – blandt andet kendt fra morgensang 

på DR1.  

Kaya Brüel og Ole Kibsgaard har dannet musikalsk 

makkerpar i over 20 år. De har indspillet flere 

albums - senest ”Sange vi synger” fra 2021 

Albummet består af en række danske sange og er 

inspireret af deres tid som værter i Morgensang på 

DR1. De favner en bred vifte af genrer som jazz, 

folk, pop og børnemusik. Se annonce andet sted i 

bladet. 
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Tekst: Elisabeth Antonsen, foto: Aarhus Universitet 

 

Sæson 2021 med streamede foredrag 

fra Aarhus Universitet er slut, men 

Vejstrup Forsamlingshus genoptager 

foredragene efter nytår, når der igen 

sendes live fra Aarhus.  
 

Tirsdag den 23. november lukkede det 

livestreamede foredrag ”Vores cellers saltbalance” 

efterårssæsonen i Vejstrup Forsamlingshus, men 

foredragsrækken genoptages den 8. februar 2022, 

hvor man kan høre om ”Fremtidens natur”. 

De største tilløbsstykker i den nyligt afsluttede 

sæson har været foredragene ”Big Bang og det 

usynlige univers” om sorte huller og mørkt stof og 

”Yngre med årene”, hvor Bente Klarlund fortalte 

om, hvordan man kan påvirke sin fysiske og 

psykiske alder. 

Forsamlingshuset forventer mange tilskuere i 

forårssæsonen 2022, der udover ”Fremtidens 

natur” byder på spædende emner som ”Den 

sovende hjerne”, ”Flagermus”, ”Ekstrem 

fordøjelse” og ”Klimaforandringerne”.  

Desuden indgår et foredrag på engelsk, der holdes 

af en gruppe Nobelpristagere.  

Alle foredrag starter kl. 19.00. Der kan købes 

forfriskninger i pausen, men der er gratis adgang. 
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Tekst og foto: Elisabeth Antonsen 

 

En helt almindelig onsdag aften bød på 

en særlig menu i Vejstrup 

Forsamlingshus. 
 

Vejstrup Forsamlingshus samler jævnligt 

familierne i Vejstrupområdet til ”Vejstrup spiser 

sammen”. Der er tale om et helt fast og 

familievenligt koncept, hvor man mødes uformelt 

og til sund, børnevenlig mad i det lige så 

børnevenlige tidsrum kl. 18.00 – 20.00. 

Da Vejstrup Forsamlingshus blev indbudt af 

Kulinarisk Sydfyn til at være med i projektet 

”Fællesskab i landsbyen” var der dog ikke tvivl 

om, at ”Vejstrup spiser sammen” for en gangs 

skyld skulle bryde med konceptet. Det var da også 

en lidt anden (og mere midaldrende) målgruppe, 

der mødte frem denne onsdag aften i 

forsamlingshuset. 

 

Lokale råvarer 

Menuen bestod af 3 retter mad fremtryllet af 

Mikael Hansen og co. af råvarer fra lokale 

producenter, og Mikael fortalte undervejs om 

retter og ingredienser. 

 

Stemningsfuld musik 

Maden blev yderligere krydret med levende musik 

af Maya Sanc og Rasmus Skovgaard, der med 

deres stilfærdige stemmer og guitarer skabte den 

helt ideelle stemning i lokalet. Et par fællessange 

blev det – selvfølgelig – også til. 

 

 
 

”Fællesspisning – fællessang og fællesskab” var 

overskriften for initiativet. Deltagerne gik ikke 

skuffede hjem, og mange håber uden tvivl på en 

gentagelse. 
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Tekst og foto: Elisabeth Antonsen 

 

Der blev diskuteret klima, velfærd og visioner, da 

partiernes spidskandidater debatterede med 

borgerne forud for kommunalvalget.  

Debatten blev kyndigt styret af David Bernicken, 

Fyens Amts Avis, og Vejstrup Forsamlingshus 

siger tak til alle deltagere – publikum såvel som 

politikere - for det flotte fremmøde og en fin og 

sober debat.  

Vi ønsker det nye byråd en rigtig god 

arbejdslyst! 

 

 

Tekst og foto: Elisabeth Antonsen 

Årets efterårsloppemarked i Vejstrup 

Forsamlingshus blev afholdt søndag den 14. 

november. Desværre var Coronasituationen lidt 

truende denne dag, og der var også nogle 

sætternisser på spil, så der var forvirring om 

tidspunkterne. Det holdt nok nogle hjemme, så  

 

der var ikke helt så mange besøgende, som der 

plejer at være. Det var en skam, for der var 26 

flotte og fantasifulde boder at besøge, og der 

kunne købes alt fra nisser, misteltene, retroting, 

fine kreative produkter og tøj til bofællesskaber og 

folkeaktier. Vel mødt igen til næste loppemarked!  
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Tekst: Elisabeth Antonsen, foto: Ene Wolfsberg og Karina Tørnqvist 

 

Julen blev for fjerde år i træk hygget 

ind i forsamlingshuset, og lystræet i 

gadekæret blev tændt. 
 

50-60 Vejstrupborgere mødtes søndag den 21. 

november i Vejstrup Forsamlingshus og varmede 

op til julemåneden.  

Julemanden var der også. Han havde sækken fuld 

af godteposer til børnene og gav den også som 

opråber i bankospillet, der indledte festen.  

Sponsorer fra Vejstrup og omegn havde doneret 

et hav af flotte gevinster, så formanden for 

forsamlingshuset kunne glæde sig over at dele 

meget fine gevinster ud til både børn og voksne.  

Forsamlingshusets huspianist André Isager 

tryllede julestemningen frem med smukke 

julemelodier, og der blev sat masser af 

æbleskiver, gløgg og klejner til livs.  

Da mørket faldt på, tændtes lyset på træet i 

gadekæret, hvor det nu lyser eventyrligt op i 

mørket indtil kyndelmisse den 2. februar. 

Julen er kommet for at blive – og det er 

adventstraditionen i Vejstrup Forsamlingshus 

også! 

 

 
 

 

Traditionen tro mødes vi nytårsdag kl. 15.00 i Vejstrup Forsamlingshus og 

ønsker hinanden godt nytår med et glas champagne og et stykke kage.  

Alle er velkomne. 
 

Vi ses igen lørdag den 1. januar 2022 i Vejstrup Forsamlingshus
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Januar  

Lørdag den 1. Nytårskur i forsamlingshuset kl. 15.00. 

Fredag den 28. Koncert med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard.  

Spisning kl. 18.00 – koncert kl. 19.30. Billetter sælges på www.billet.dk fra 

onsdag den 1. december. 

 

Februar  

Tirsdag den 8. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Fremtidens natur” ved Jens 

Christian Svenning. Kl. 19.00 – 21.00. 

Tirsdag den 22.  Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Den sovende hjerne” ved 

Birgitte Rahbek Kornum. Kl. 19.00 – 21.00. 

Dato ukendt Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus. 

 

Marts      

Tirsdag den 1. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Klimaforandringerne” ved 

Jens Hesselbjerg Kristensen. Kl. 19.00 – 21.00. 

Tirsdag den 15. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Ekstrem fordøjelse” ved 

Tobias Wang. Kl. 19.00 – 21.00 

Tirsdag den 29. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Flagermus” ved Peter 

Teglberg Madsen. Kl. 19.00 – 21.00 

 

April 

Tirsdag den 26. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”First laugh, then think” ved 

Marc Abrahams og tre Nobelprisvindere. Kl. 19.00 – 21.00 

 Foredraget er på engelsk 

Juni 

Torsdag den 23. Sankt Hansaften ved gadekæret. 

 

 

Glædelig jul og godt nytår! 

Vi ses i Vejstrup Forsamlingshus 

OVERSIGT OVER PLANLAGTE AKTIVITETER  
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2022 
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 Det sker i Vejstrup Valgmenighed 
 

 

 

 

 

 

 

Arrangementer 2022 

Januarsang    5.1. kl. 17.00 – 18.00 

Ved klaveret sidder Andre` Isager  og Anders Carlsson er sangvært. 

Halfdan aften nr. 1   18.1. kl. 19.00 – 21.00 

Steen Pilgaard Toft, Andre´ Isager og Anders Carlsson guider og 

igennem første afdeling, som de har kaldt ” Syng mit hjerte”. 

Onsdagscafe       19.1. kl. 10.00 – 11.30 

Herdis Iversen, Asta Fjord og Anders Carlsson vil sørge for et oplæg  

til en god samtale. 

Rosenaften    26.1. kl. 19.00 – 21.00 

” Rosarium med passion ” 

Løgstrup studier   3.2.kl.19.00 – 21.00 

Carsten Oxenvad fortæller om Løgstrups pædagogiske tanker. 

Februarsang     9.2 kl. 17.00 – 18.00 

Ved klaveret Andre` Isager 

 

Ale arrangementer foregår enten  i Vejstrup Valgmenigheds kirkehus eller 

i Vejstrup Valgmenigheds kirke  begge beliggende på Brudagervej 6 i Vejstrup. 

Alle er velkomne. Øvrige oplysninger kan ses på kirkens hjemmeside  

                                              vejstrupvalgmenighed.dk 
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Gudstjenester i Vejstrup Valgmenighed 

 

 
 

Gudstjenester i december måned 2021: 

4. søndag i advent  d.19. december kl. 10.00 

Juleaften fredag   d. 24. december kl. 15.00 

Juledag lørdag   d. 25.december kl. 11.00 

2. juledag søndag  d. 26.december kl. 19.00 

Nytårsaften fredag   d. 31. december kl. 15.00 

 

Gudstjenester i januar måned 2022: 

Søndag    d.  2.januar kl. 10.00 

Søndag                         d.   9. januar kl. 14.00  

Søndag    d. 16. januar kl. 10.00 

Søndag    d.23. januar kl. 10.00 

Søndag   d. 30. januar kl. 10.00 

 

Gudstjenester i februar måned 2022: 

Kyndelmisse  d.2.februar kl. 19.00 

Søndag   d. 6. februar kl. 10.00 

Søndag    d. 13. februar kl. 10.00 

Søndag   d. 20. februar kl. 19.00  

Søndag    d. 27. februar kl. 10.00 

 

Velkommen til gudstjenester i Vejstrup Valgmenighed beliggende Brudagervej 6, Vejstrup 

Gudstjenester i Vejstrup Valgmenighed 

 

 
 

Gudstjenester i december måned 2021: 

4. søndag i advent  d.19. december kl. 10.00 

Juleaften fredag   d. 24. december kl. 15.00 

Juledag lørdag   d. 25.december kl. 11.00 

2. juledag søndag  d. 26.december kl. 19.00 

Nytårsaften fredag   d. 31. december kl. 15.00 

 

Gudstjenester i januar måned 2022: 

Søndag    d.  2.januar kl. 10.00 

Søndag                         d.   9. januar kl. 14.00  

Søndag    d. 16. januar kl. 10.00 

Søndag    d.23. januar kl. 10.00 

Søndag   d. 30. januar kl. 10.00 

 

Gudstjenester i februar måned 2022: 

Kyndelmisse  d.2.februar kl. 19.00 

Søndag   d. 6. februar kl. 10.00 

Søndag    d. 13. februar kl. 10.00 

Søndag   d. 20. februar kl. 19.00  

Søndag    d. 27. februar kl. 10.00 

 

Velkommen til gudstjenester i Vejstrup Valgmenighed beliggende Brudagervej 6, Vejstrup 
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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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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
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HYLDEST-FEST FOR DE FRIVILLIGE
Meddelse til de frivillige i 5881 Skårup Sogn.

Der er utrolig mange mennesker, der år efter år gør en stor indsats som frivillig i Skårup Sogn.

Dem vil vi gerne hylde med en fest for alle de frivillige i 

Skårup Kultur & Idrætscenter lørdag d. 2. april 2022.
Vi opfordrer derfor alle foreninger, skoler, 

institutioner, kirken, klubber og 

græsrodsbevægelser til at deltage i festen 

for at hylde deres frivillige. 

Det er ovennævnte, der inviterer deres 

frivillige til festen – og betaler 

indgangsbiletten for dem. 

Nogle af de ovennævnte har måske ikke 

økonomi til at betale hele beløbet, - og der 

kan derfor blive tale om en vis egenbetaling.

Vi planlægger en fest med god mad, festlig

underholdning og dans. - 

Iværksættergruppen består af: 

Arne Buch: Formand for Skårup 

Idrætsforening

Bo Tune: Formand for Skårup 

Kulturcenter

Torben Hansen: Iværksætter & 

Revydirektør

Jan Viuf Hansen: Formand for Bylauget

Henning Philbert: Redaktør for Folk & Fæ.



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

Nye arrangementer i 
Fredag d. 21.1. kl.18.30 i SKI

Mad & Musikarrangement.

Onsdag d. 26.1 kl.18 i Pensionisthuset
Smørrebrødsaften med 
Pensionistforeningen

Torsdag d. 27. 1. kl. 18 på Damgården
Damgårdskluppens 
Generalforsamling

Mandag d. 28.2. kl. 18
Fastelavnsspisning 
med Skårup Bylaug

GRAFiSK 4922  4944

       SKÅRUP GYMNASTIK
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


