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 Kære Folk & Fæ læser!
Så er det første nummer af Folk & Fæ år 2019 omdelt, 

og årsopgørelsen for året 2018 er færdig, - - og det ser jo

rigtig fint ud.

Samlede indtægter 226.992 kr.

Samlede udgifter   205.293 kr.

Overskud i 2018         21.699 kr.
Indtægterne fordeler sig sådan:

Sponsorer                               160.120 kr.

Foreninger                                19.800 kr.

Indsamling + MobilePay  47.072 kr.
Ja, det er mange penge for at lave vores lokale blad Folk

& Fæ, - og det til trods for, at alle i bladgruppen 

arbejder frivilligt og ulønnet.

Vi sender endnu engang en hjertelig tak til alle vore 

sponsorer og de foreninger, der støtter op omkring bladet

- - og sidst, men ikke mindst en oprigtig tak til 

indsamlergruppen og til alle Jer, der støttede, da de kom 

rundt med raslebøsserne – eller ved at indbetale et beløb 

via MobilePay eller ved at sætte et beløb ind på vores 

konto i Fynske Bank.

Deadline for næste blad: Mandag d. 1. april kl. 17.00

NB! Vi modtager gerne en side fra dig om alle de gode 

og spændende oplevelser/aktiviteter, der foregår i

 ”vores distreks” - mærk indsendelsen ”En Folk & 

Fæ-læser skriver”. Send den en uge før til redaktøren.

Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386

Eller Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert
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           el gør den ej! 
Skårup er mindst 1000 år gammel. Men når der 
alligevel i år bliver markeret en 700 års fødselsdag, 
skyldes det, at det ældste kendte dokument, hvor 
navnet Skårup nævnes, er dateret februar 1319.
Og det er ikke et helt almindeligt dokument. 
Det er noget så fint som et pavebrev udstedt 
i Avignon i Sydfrankrig ( I 70 år i 1300-tallet 
residerede paverne i Avignon og ikke i Rom). 
I starten af brevet opregnes en række 
fornemme patriarker og ærkebiskopper, som 
udgør kurien, pavens regering, og det er kurien, 
der er brevets giver.

Brevet henvender sig til alle fromme kristne, 
som bekender deres synder, som besøger Sct 
Hans kirke i Skårup på en helligdag eller helgen-
dag (brevet opremser på 15 linjer et utal af 
helgener), som deltager i kirkelige handlinger
eller, som rækker en hjælpende hånd til kirkens 
bygningsfond, belysning, prydelser og andre 
fornødenheder.

Hvis biskoppen i Odense billiger det, vil en sådan 
person blive fritaget for 40 dage i skærsilden. 
Skærsilden er ikke en fiskeret, men en ild, der 
efter katolsk opfattelse efter et menneskes død 
skulle rense sjælen som en forberedelse til 
himmerige. Paven kunne som Guds repræsent-
ant på jorden forlænge eller forkorte opholdet i 
skærsilden.

Et par spørgsmål trænger sig på: 
1. Hvem har taget initiativ til brevets udstedelse? 
2. Hvad er formålet med brevet? 

For at få lidt sikrere grund under fødderne skrev 
jeg til Patrick McGuire, som er en anerkendt 
middelalderekspert og tidligere professor ved 
Roskilde universitet, og han sendte mig et 
venligt og informativt svar.
Det er formodentlig sognepræsten i Skårup, der 
i samarbejde med biskoppen i Odense har bedt 
kurien om at udstede brevet, som er et standard-
brev, der også kendes fra andre kirker.   

Brevet nævner selv det formål, at Sct Hans 
kirke i Skårup skal nyde passende hædersbe-
visninger og til stadighed æres af Kristi troende. 
Det er vel således en almindelig demonstration 
af den katolske kirkes autoritet og også en 
opfordring til at spytte i bøssen, at støtte kirken 
økonomisk.
McGuire fremhæver, at man i 13-1400-tallet var 
vidne til en eksplosion af folkelig fromhed, som 
kirken som myndighed anerkendte og fremmede 
ved skrivelser af denne type. Men Avignon skabte 
ikke denne fromhed, den anerkendte den og 
gav den sin velsignelse.
Et dokument fra middelalderen er en æstetisk 
nydelse, skrevet på pergament med bredpen med 
de særlige bogstaver, der kaldes karolingiske 
minuskler. Jeg ville derfor gerne have et billede 
af vores pavebrev, så jeg ringede til rigsarkivet, 
der lovede at sende en kopi. Men efter 2 timers 
søgen måtte de erkende, at de slet ikke havde 
originalen, men kun en afskrift fra 1700-tallet. 

På billedet ses et andet håndskrift fra ca. 
samme tid.

Skårup fylder 700 år
Tekst, tegning og akvareller: Olaf Søndberg
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Den her bragte danske oversættelse (fra latin) 
har jeg hentet i Danmarks Riges Breve, et
kæmpeværk på foreløbig 35 bind påbegyndt i 
1932, der indeholder en moderne udgave på 
dansk af dokumenter til dansk historie indtil år 
1400.

Men tilbage til Skårups alder. Hvis pavebrevet er 
Skårups dåbsattest, er der tale om voksendåb, 
for Skårup var i 1319 mindst 300 år gammel. 
Hvorfra ved vi det? Stednavneforskningen siger, 
at bynavne, der ender på rup, strup og drup 
overvejende stammer fra vikingetiden, altså år-
hundrederne før og efter år 1000.
Et endnu klarere bevis er den kirkebygning, som 
pavebrevet handler om. Skårup kirke er som de 
fleste landsbykirker bygget i 1100-tallet, og når 
man byggede en kirke, har der formodentlig lig-
get en veletableret landsby på stedet. Kirken be-
stod oprindelig af en længe med kor i østenden.

Byggematerialet var kampesten samlet på 
markerne og hugget til. På Skårup kirke er der 
som på kun få andre kirker også brugt frådsten 
dvs. kildekalk, som man hentede i et brud i 
Øster Åby.
Kirken er bygget i den såkaldte romanske 
stil med små rundbuede vinduer med fladt 
bjælkeloft og en indgangsdør på sydsiden 
(”mandsdøren”) og en på nordsiden (”kvind-
edøren”). Sådan så kirken ud i 1319.
Måske har pavebrevet eller den almindelige 
fromhed fremmet gavmildheden, for i løbet af 
1400-tallet blev Skårup kirke kraftigt udbygget 
i den moderne gotiske stil. Der blev bygget et 
fag til i vestenden og derefter rejst et tårn. Også 
østenden blev stærkt udvidet med et langkor.
Bjælkeloftet blev afløst af ribbehvælv, og i 
stedet for de små vinduer blev der brudt hul til 
store fladbuede vinduer, der gjorde kirkerummet 
langt lysere. 
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Endelig blev der uden for 
syddøren bygget et våbenhus. 
Den nuværende altertavle og det 
store krucifiks i kirken stammer 
også fra slutningen af den katol-
ske tid. Efter reformationen (1536) 
er der kommet et par yderligere
tilbygninger. I 1700-tallet blev der 
bygget et sideskib på nordsiden, 
der kom til at hedde Skårupøre-
kirken, for her satte Skårupøres 
kirkegængere sig som regel. På 
korets nordsideblev der o. 1860 
indrettet et sakristi.

Hvis man kigger godt efter, kan 
man i den nuværende kirke finde 
levn af den oprindelige kirke og
dermed kirken i 1319. Murene er 
selvfølgelig de oprindelige. De var 
udsmykkede med rundbuede
blændinger, der indrammede de 
små vinduer, og som var forbundet 
med flade søjler, såkaldte lisener. 
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De ses bl.a. ved våbenhuset (se billedet), 
hvor man også ser, hvordan de store gotiske
vinduer brød det gamle murbillede. Døren fra 
våbenhuset ind i kirken er den oprindelige
”mandsdør”. (se billedet). På sydvæggen
inde i kirken ses et tilmuret romansk vindue
klemt af ribbehvælvet og 2 kalkmalerier,
såkaldte viekors, der blev malet der, hvor
biskoppen ved kirkens indvielse velsignede
kirken ved at kaste vievand. (se billedet).

Endelig er de to døbefonte, der er hugget i
granit, begge fra kirkens første tid, den ene
står i koret den anden i tårnrummet.

Men trods alt – 

Tillykke med fødselsdagen, Skårup!
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SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

Lundevej 7, 5700 Svendborg

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

mads@rkpbilpleje.dk - www.rkpbilpleje.dk
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Interview med 
musikeren 
Mads Toghøj. 
Tekst: Margit Løve kølle. Fotos: Henning 
Philbert og Knud Mortensen. 

Musikeren Mads Toghøj afholdt onsdag den 
23. januar en solokoncert for fuldt hus i 
Pensionisthuset i Skårup. Efterfølgende 
aftalte Henning Philbert, der var en af de 
begejstrede tilhørere, et interview med Mads, 
for at ’Folk & Fæ’s læsere havde mulighed for 
at få lidt nærmere kendskab til denne dygtige, 
nu lokale musiker.  

Hvem er Mads Toghøj? 

 

Mads Toghøj med sin akustiske guitar. 

Mads er født og opvokset i Skagen. Han har 
spillet musik siden 1997. Han er vokset op i 
en musikalsk familie, hvor især folkemusikken 
betød meget. Mads’s morfar var 
visesangeren Fisker Thomas (Thomas 

Jensen), og Mads har hele sit liv lyttet til Niels 
Hausgaard, ”De Gyldne Løver” og sin morfars 
sange. Ja, også Mads’s mor sang og optrådte 
for folk. Musikken har således været en 
naturlig del af hverdagen.  

Mads Toghøj fotograferet på sit 
arbejdsværelse. I baggrunden et foto af 
morfaren, den kendte visesanger, Fisker 
Thomas, fra Skagen. 

Hvordan startede interessen for selv at 
spille musik? 

En dag som 11-årig fandt Mads i familiens 
pladesamling en plade med Elvis Presley, og 
sangene og musikken på pladen fangede 
ham. Han begyndte at gå til guitarspil, men 
der gik nogle år, før han rigtigt fattede 
interessen for at lære de akkorder, der var 
nødvendige for at kunne spille blues, 
countrymusik, roots, folk og rock’n’roll 
melodier. Som 16- årig begyndte han at spille 
sammen med to kammerater. Ingen af dem 
var særligt dygtige, fortæller Mads, men de 
havde lysten og modet, og ved hjælp af 
sponsorpenge og via morfarens netværk 
indspillede de deres første CD, som hed 
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”Nostalgi”. Det var mest covernumre af Elvis, 
Buddy Holly og den slags, men også to af 
Mads’s egne sange. Dette blev starten på 
den musikalske karriere.   

Mads Toghøj udgav sit første album med 
egne sange ”Alley of Faith” som blev 
indspillet i Nashville og udgivet i februar 
2012. 

På det tidspunkt boede Mads sammen med 
sin kone Nette, der også er Skagbo, og deres 
to drenge, Travis og Kevin, stadig i Skagen. 

 

 

Familien Toghøj. Fra venstre imod højre: 
Nette, Mads, Kevin, Travis og lille Bodil.  

 

Morfaren, Fisker Thomas, havde igennem 
mange år været ven med Lasse Helner, og 
han og en forretningsmand i Svendborg ved 
navn Henrik Salomon havde kontakt til nogle 
musikere i Nashville, og da Mads’s musik var 
inspireret af den musikgenre, der blev spillet 
dér, blev der skabt forbindelse til nogle af 
Elvis Presleys tidligere musikere, og 
Albummet ”Alley of Faith” blev indspillet i 
studiet ”House of David” i Nashville. Lasse 
var mest med som producer, men spillede 
også guitar og sang kor på et par af sangene. 
Mads fortæller, at det var en stor oplevelse at 
arbejde sammen med disse topprofessionelle 
folk, der ikke var længe om at løse den 
opgave, de blev sat til. I løbet af et par dage 
var alle numre indspillet, og de tre danskere 
kunne igen vende hjem til Danmark.  

 

“Mads Toghøj Band”.  

I 2017 kunne Mads Toghøj fejre 20-års 
jubilæum som musiker. Umiddelbart herefter 
kunne han udsende sit 3. studiealbum: 
”Rødder”, som er et album på dansk med 
egne sange og fire genindspilninger af 
morfarens (Fisker Thomas) sange. ”Rødder” 
er produceret af Jens Varmløse, der også er 
kapelmester i Rødderne. ”Rødder” er 
indspillet i Varmløse Recording i Sdr. 
Bindslev. Ud over det hold der udgør 
Rødderne, fik Mads også hjælp af et par 
gamle proffer fra den danske folkscene på 
indspilninger, nemlig Jens Memphis og Kalle 
Jørgensen fra ”De Gyldne Løver”, på 
henholdsvis fløjte og bas. Mads passer hver 
torsdag ”Kulturpaladset” på Jessens Mole 5, i 
Svendborg, og han spiller også sin musik på 
dette sted. Det er Henrik Salomon, der har 
lejet sig ind i bygningen, der rummer 
”Kulturpaladset”. 

 

"Mads Toghøj Band" spillede på Harders ved 
en koncert i oktober 2018.  

Mads spiller en del solo jobs, men også duo 
og trio, og oven i det har Mads Toghøj hele to 
bands. ”Mads Toghøj Band”, hvor musikerne 
spiller på trommer, elbas, elguitar og piano. 
Altså den elektriske afdeling. Det andet band 
er ”Mads Toghøj og Rødderne”, som er mere 
akustisk, hvor der spilles på banjo, harmonika 
og irsk fløjte og bas. Sangene får naturligvis 
et forskelligt udtryk afhængigt af 
instrumenteringen. Det pudsige er, at ingen af 
musikerne i ”Mads Toghøj Band” oprindeligt 
kommer fra Fyn, men de er alle senere flyttet 
til øen fra enten Jylland eller Sjælland. 
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Rasmus Grønborg, som ”Folk & Fæ”’s læsere 
ved, er Skårup Kirkes organist og pianist i 
”Gospelkoret Arise”,’ spiller nu med i ”Mads 
Toghøj Band”.  

 

Foto fra koncerten på Harders i oktober 2018. 
Fra venstre Rasmus Grønborg, piano orgel og 
kor. Mads Stephensen, trommer og kor. Mads 
Toghøj, sang og akustisk guitar. Jakob Riis på 
bas og Simon Høirup på elektrisk guitar.  

 

  

Fotoet her er taget ved en koncert med ”Mads 
Toghøj og Rødderne” i Svendborg 
Borgerforening i maj 2018. 

Hvorfor til Fyn? 

Mads og hans kone Nette havde begge lyst til 
at flytte til Fyns smukke land, og i 2012 
flyttede familien til Lundeborg, men det var 
lidt for langt ude på landet med to 
skolesøgende drenge. Næste stop blev en 
kort periode i Hesselager, men for 15 
måneder siden flyttede familien ind i et nyt 
hus i Skårup. Og dette har ingen i familien 
fortrudt. De føler alle fire, at det er let at falde 
til i denne by. Familiens 5. medlem er en lille 
hundehvalp af racen ’Cavalier King Charles 
Spaniel’. Den hedder Bodil, og da deres nye 
nabo bærer samme navn, vil det måske 
kunne give lidt smil over hækken, når familien 
dagligt kalder på Bodil.😊😊 

 

Mads og Nette sammen med familiens nye 
medlem, Bodil. 

 

 

Mads Toghøj. 
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Succes i Skårup pensionistforening! 
Onsdag den 23. januar besøgte Mads Toghøj Skårup Pensionistforening til 
et arrangement, der begyndte med smørrebrød og sluttede med musik og 
underholdning. 

 

95 forventningsfulde pensionister kom 
til Pensionisternes hus i Skårup for at 
hygge sig og få en musikalsk oplevelse. 
 
Vi begyndte med spisning af lækkert 
smørrebrød fra Christians Madhus i 
Tved. 
  
Efter hyggesnak og smørrebrød tog 
Mads Toghøj fat på sit alsidige og meget 
brede musikalske program. 

Der strakte sig fra Bob Dillon, Elvis og John Denver til Irske drukviser.  Og 
ikke mindst gjorde flere af hans egne sange og sange fra hans morfar - Fisker 
Thomas - repertoire lykke hos forsamlingen. 

Det blev en aften med et medlevende publikum, der var glade og både 
klappede og sang med på de fleste af sangene. 

 
 

Det var en rigtig succes. 
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Mads Toghøj tog Skårups pensionister med storm

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Inge Nielsen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Vi er begge på Facebook
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Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

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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Besøg hos tidligere seminarielektor Thorkild A. Nielsen, Åbyskov. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning Philbert.  

 

Thorkild A. Nielsen fotograferet på sit arbejdsværelse. 

Thorkild A. Nielsen, der bor i et dejligt hus 
beliggende lige ud til Farvandet mellem Fyn og 
Langeland på Skårupøre Strandvej har sagt ja til at 
fortælle om sit liv og sin færden igennem 90 år. 
Thorkild har igennem mange år været stærkt 
optaget af fagene biologi og økologi og har været 
ophavsmand til fagbladet KASKELOT, som vil 
være kendt af mange lærere i folkeskolen og har 
skrevet flere bøger om zoologi og biologi, ja han 
har været primus motor for udgivelsen af et 
biologisystem fra 3. – 7. klasse samt to bøger til 8. 
og 9. klasse omhandlende ”Danske planter” og 
”Danske dyr”. Men lad os lade Thorkild A. 
Nielsen selv fortælle om sit liv, og de ting, der 
igennem et langt, interessant og godt liv har 
optaget ham.  

”Jeg er født i 1928 i Nyborg. Da jeg var 8 år 
flyttede jeg, der er enebarn, med mine forældre til 
en mindre gård udenfor Tved…langt ude på 

landet. Min mor blev alvorlig syg og døde 2 dage 
efter min konfirmation. Jeg var så privilegeret, at 
gode mennesker sørgede for, at jeg kom på 
Vejstrup Ungdomsskole. Det var under krigen, og 
meningen var, at jeg, som de andre elever, skulle 
tilbringe et halvt år på skolen, men da jeg var for 
ung til at blive optaget i det, der dengang hed 
præparandklassen på seminariet, fik jeg lov til at 
blive et halvt år længere på skolen. I de måneder 
lavede jeg alt forefaldende arbejde og var 
taknemmelig over, at jeg kunne blive på skolen. 
Det var en fantastisk tid. Vi unge elever lærte 
Højskole-Sangbogen at kende, og vi kunne de 
fleste af de danske fædrelandssange udenad. 
Forstander Vagn Christensen var frihedskæmper, 
og vi unge fik i undervisningen indsigt i, hvad 
Grundtvig, Kold og det levende ord har tilført til 
landets kultur.                                                                 
Nu må man lige tænke på, at i årene omkring 2. 
Verdenskrig var det ikke almindeligt, at 
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småkårsfolks børn kunne få en videregående 
uddannelse. Det var hovedsagelig præsten, degnen 
og den velstående bonde, der havde råd til at give 
deres børn en videregående uddannelse. Derfor 
var jeg privilegeret, at der var gode folk, der ville 
hjælpe mig fremad. I årene 1946 til 1950 gik jeg 
på Skårup Seminarium og fik derefter stilling som 
2. lærer i Ryslinge og blev også ansat som 
kirkesanger ved Ryslinge sognekirke. 

 

Thorkild A. Hansen som nyuddannet lærer. 

 I 1947 havde jeg lært min kone Nete at kende, og 
vi var i mellemtiden blevet gift og havde fået 
vores eneste datter, Annette.  

Jeg må her fortælle, at det er Netes skyld, at jeg 
har haft så godt et liv, som jeg har. Nete havde 
ikke noget imod at være hjemmearbejdende 
hustru, mens jeg kunne beskæftige med mig med 
mit arbejde uden for hjemmet. Nete har båret mig 
på hænder og fødder, og vi har haft et langt og 
godt liv sammen. Ja, vi nåede jo at holde 
Krondiamantbryllup. Ja, det er dejligt at tænke på, 
at vi fik mere end 65 år sammen, inden Nete døde 
i 2015. I 1954 blev jeg 1. lærer på skolen i 
Ryslinge og alt kunne være fortsat i mange år 

frem i tiden. Men en dag, da jeg går og river i 
alléen, slår det mig, at: ”Nej, det her går ikke! Jeg 
har brug for at dygtiggøre mig yderligere”. 

Jeg var begyndt at læse zoologi og biologi i min 
fritid, og amtskonsulent Lars Chr. Pedersen hjalp 
mig med at komme ind på Statens Forsøgsskole 
på Emdrupborg. Det var en spændende og lærerig 
tid. Skolen havde elever fra 1.- 9- klasse, og 
begreber som gruppearbejde og individuel 
undervisning medførte nye undervisningsmetoder. 
På skolen foregik megen forsøgsundervisning, og 
folk fra ind- og udland kom for at overvære 
undervisningen. Anne Marie Nørvig var 
skoleleder. Hun var en lille dame på højhælede 
sko. Dygtig og fantastisk pædagogisk. Hun kunne 
”nøglesove”. Ved du, hvad det er? Hun sad med 
sine nøgler i hånden, og når hun tabte dem, havde 
hun været væk et kort øjeblik og fået ny energi 
tilført. Ja, det er det, vi i dag kalder et 
”powernap”. Vi skulle selv lave pensummet, og 
hen imod jul fandt jeg ud af, at jeg umuligt kunne 
nå at lære eleverne alt det, jeg havde sat som mål. 
Jeg gik til Anne Marie Nørvig, som sagde: ”Sæt, 
du nåede at gøre dem interesserede mere end at nå 
pensummet!” Ja, jeg lærte SÅ meget i den periode 
af mit liv. Ved siden af undervisningen på skolen 
deltog jeg i kurser på Københavns Universitet. I 
årene 1956-66 var jeg ansat på Skårup 
Øvelsesskole. I 1961-62 fik jeg muligheden for at 
læse et år i København. Jeg læste pædagogik på 
Lærerhøjskolen og biologi på universitetet. Det 
var staten, der betalte undervisningen, mens jeg 
selv skulle sørge for kost og logi. Da jeg kom 
tilbage til Skårup Øvelsesskole, fik jeg også timer 
i Forberedelsesklassen på Skårup Seminarium og 
timer i faget Speciale B, hvilket vil sige, at jeg 
skulle undervise de studerende i, hvordan en lærer 
bedst tilrettelægger en undervisning for de ældste 
elever i folkeskolen. Det var dejlige år i 
samarbejde med børn i folkeskolen, seminarie-
studerende og kolleger.                                             
En interessant ting i mit liv er, at jeg ved de fleste 
skift i mit liv af andre er blevet opfordret til at 
søge nye veje og udfordringer. Jeg blev således 
opfordret til at blive praktiklærer og også til at 
søge en stilling på Nr. Nissum Seminarium. Det 
sidste, fordi jeg gerne ville have flere timer i faget 
biologi, og på dette seminarium ville jeg have 
mulighed for at få det. Nu ligger Nr. Nissum 
Seminarium i et område, hvor Indre Mission har 
dybe rødder, men jeg sagde til rektor i min 
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ansættelsessamtale, at jeg bliver aldrig 
indremissionsk og fik det svar, at det ikke var 
noget problem. Naturligvis tog jeg mine 
morgensamlinger, ligesom de øvrige undervisere 
gjorde. På dette seminarium var jeg ansat fra 1966 
til 1989. Der var 6 HF-klasser og to 
parallelseminarieklasser. Det var Danmarks 
næststørste seminarium på den tid. Der havde min 
familie og jeg sådan nogle gode år. Vi faldt alle 
tre godt til. Dog havde vores datter Annette i 
starten af 7. klasse lidt svært ved at falde til i et 
område i landet, der indenfor det pædagogiske 
område ikke var så langt fremme som i Skårup.                                                                         
Men nu er vi ved at nå frem til et emne, 
som jeg gennem mange år har brændt 
for, og som stadig har en stor betydning 
i mit liv: ØKOLOGI.  

 

Alle levende væsener lever i et samspil 
med hinanden. Vi påvirker hinanden 
positivt og negativt, og det er vigtigt hele 
tiden at have en tilpasning for øje, så 
økosystemet ikke kommer ud af balance. 
Individet er fuldstændig afhængigt af 
sine omgivelser. Begrebet TILPASNING 
blev en øjenåbner for mig.                                   
I en undervisning er det vigtigt at få 
mennesker til at undre sig og forstå 
afhængigheden af samspillet. Man kan 
ikke tage stilling til livets vilkår og 
sammenhæng, hvis man ikke kender det.                                                                                                                                                       
Jeg kan godt blive meget bestemt, og så handler 

jeg på det, jeg synes er forkert. I slutningen af 
1960-erne blev faget biologi nedgraderet. Fagene 
historie, geografi og biologi skulle samles i et nyt 
fag, der fik navnet ORIENTERING. Jeg frygtede, 
at biologi ville miste sin betydning, og jeg skrev 
to artikler til henholdsvis bladet ”Folkeskolen” og 
”Jyllands-Posten” om de problemer, jeg mente, at 
dette ville have for faget. Dette var med til, at 
Biologiforbundet så dagens lys. Foreningen tæller 
i dag omkring 6000 medlemmer. Jeg blev formand 
for foreningen i 7 år. I august 1971 udkom det 
første nummer af biologiforbundets fagblad 
KASKELOT, som jeg var medredaktør på.  

1. nummer af 
biologiforbundets fagblad 
KASKELOT og det seneste 
nummer fra oktober 2018. 

      

 

 

Det var tidkrævende, og i den samme periode blev 
faget Fagdidaktik indført på landets seminarier. 
Jeg lavede en lille didaktik til faget biologi. 
(Forklaring: didaktik er den del af pædagogikken, 
der har til opgave at give en vejledning for 
undervisningen).  

Af chefredaktøren for forlaget Gad blev jeg 
spurgt, om jeg ville lave et biologisystem for 3. – 
7. klasse. Igennem 5-6- år mødtes jeg hver onsdag 
og i nogle weekender med to lærere, jeg kendte 
godt, for at lave bøgerne efter, at alt på forhånd 
var afprøvet i praksis. Det indebar, at vi i en 
periode på 5-6- år ikke holdt sommerferie. Det var 
et stort arbejde at koge stoffet ned.  

Udover dette biologisystem, som stadig anvendes 
i skolerne, udgav jeg min fineste bog. Den fik 
titlen: ”Naturen netop nu”. Den er skrevet til de 
større elever i natur/teknik og biologi samt deres 
forældre, men blev ingen succes. 
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Forældre, der har børn 
i den alder, har ikke 
tid til at beskæftige 
sig med et sådant 
emne. Så fulgte to 
håndbøger til 8.- 9. 
klasse. ”Danske dyr” 
fra 1997 og ”Danske 
planter” udgivet i 
1999. Disse bøger 
bruges fortsat. 

 

 

Thorkild A. Nielsen med håndbøgerne fra 1997 og 
1999: "Danske dyr" og ”Danske planter". 

                                                                                                                         
Da jeg nærmede mig pensionsalderen, besluttede 
Nete og jeg os for at flytte tilbage til omegnen af 
Skårup. Jeg havde, igennem mine mange år som 
underviser, set alt for mange eksempler på 
kolleger, der i de sidste år på arbejdsmarkedet 
ikke kunne følge med i udviklingen, og jeg 
ønskede ikke selv at havne i samme situation. Vi 
købte et tidligere fiskerhus på 119 m2 beliggende 
lige ud til vandet, og herfra fortsatte jeg arbejdet 
med mine bogudgivelser og ja…det har jeg glemt 
at fortælle: mit cellospil. Jeg startede jo med at 
spille på cello på Nr. Nissum Seminarium, og jeg 

har spillet i Svendborg Kammerorkester og i 
forskellige kvartetter og kvintetter samt i det lille 
symfoniorkester SAMS, der består af omkring 30 
musikere. Det var dejlige stunder. Jeg spillede, 
indtil mit syn begyndte at blive dårligere for 10-12 
år siden. Da jeg ikke længere kunne se 
nodelinjerne klart, holdt jeg op med at spille, og 
min cello er nu til salg i Aarhus.                                                                      
Igennem en periode på 10 år skrev jeg en gang om 
måneden en artikel om naturens gang i ”Fyns 
Amts Avis”. Seminarielærer Kurt Servé overtog 
jobbet efter mig.  

Det er ubetinget min kone Netes skyld, at jeg har 
haft så godt og indholdsrigt et liv, som jeg har. 
Nete har altid bakket mig op og givet mig tid og 
rum til, at jeg kunne arbejde med alt det, der optog 
mig. Hun var udadvendt og gæstfri, og vi har haft 
et dejligt, varmt og nært forhold til familie, 
venner, kolleger og vore gode naboer. Det er jeg 
meget taknemmelig for.  

Jeg er jo 
blevet 
gammel, og 
derfor 
undlader jeg 
at skrive 
læserbreve til 
aviserne, for 
jeg har haft 
min tid, men 
i denne 
samtale kan 
jeg sige, at 

jeg ville sådan ønske, at den omsorg, som 
nutidens forældre viser overfor deres børn, altid 
måtte indeholde ros og anerkendelse og små 
opgaver, som det enkelte barn kan klare og magte. 
Mange børn i dag lærer ikke modstand på den 
rigtige måde. Forældrene skal give deres børn 
mulighed for selvværd og lære dem at klare 
opgaver, der passer til børnenes alder. Børn skal 
have opgaver, der får dem til at vokse og tro på, at 
de kan klare opgaven og vide, at forældrene tror 
på dem og viser dem tillid. Et barn skal også lære 
af den modstand, omverdenen giver dem, og 
forældre bør ikke overbeskytte børnene, så de ikke 
kan klare den modstand, som ethvert menneske 
udsættes for.  

Ja, det var vist ordene”.  
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Gospelkoret 
graver guld op 
Gospelkoret Arise er flyttet fra 
Stenstrup til Skårup Kirke 

Tekst: Margit Løve Kølle. Foto: Henning Philbert. 

 

Gospelkoret Arise i Skårup Kirke januar 2019. 
Omkring jul er dresscoden: Sort med et pift af rødt. 

I augustnummeret af ’Folk & Fæ’ 2018 blev 
der annonceret, at Gospelkoret Arise, som 
hidtil havde haft til huse i Stenstrup Kirke, nu 
ville øve i Skårup Kirke.                                                                                       
Tirsdag den 21. august 2018 var første aften, 
hvor Gospelkoret Arise mødtes i Skårup 
Kirke. Omkring 40 kordeltagere fordelt på tre 
stemmer, nemlig sopran, alt og tenor, mødte 
glade og forventningsfulde frem til en ny 
sæson. 

Koret, der har eksisteret siden 2008, ledes af 
Christina Mellgren, der i 2007 tiltrådte 
stillingen som organist i Stenstrup Kirke. 
Pianist er Skårup Kirkes organist Rasmus 
Grønborg, der har akkompagneret koret 
næsten fra korets start.                                       
De to dygtige og engagerede musikere havde 
fået Skårup Menighedsråds godkendelse til, 
at koret fik mulighed for at kunne øve i 
Skårup Kirke, da der skulle ske nogle 
kormæssige forandringer i Stenstrup Kirke.  

 

Korleder Christina Mellgren og pianist Rasmus 
Grønborg ved en øveaften i januar 2019 i Skårup 
Kirke. 

Fra Stenstrup til Skårup 

Christina Mellgren, der er uddannet på 
Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg, blev 
i 2007 ansat i en ½-tidsstilling som organist 
ved Stenstrup Kirke. Stillingen blev kort tid 
derefter opgraderet til en fuldtidsstilling, og 
Christina skulle være korleder for et 
ungdomsgospelkor, et tilsvarende 
gospelvoksenkor udover, at hun skulle 
deltage i konfirmandundervisningen og stå for 
kirkens PR- afdeling. I 2012 færdiggjorde hun 
sin organistuddannelse.  

I 2016-2017 blev der ansat en ny præst og 
kirkesanger i Stenstrup Kirke. Der blev 
iværksat mange nye aktiviteter, og Christina 
følte, at der skulle ske noget nyt. I første 
omgang frasagde hun sig korlederfunktionen i 
Arise, men koret vil gerne fortsætte med 
Christina som korleder. Rasmus, der ved sin 
tiltræden som organist ved Skårup Kirke, 
havde lovet menighedsrådet i Skårup at 
starte et kor op, så en mulighed i, at 
Gospelkoret Arise kom til Skårup, og det er 
så det, der er blevet virkeliggjort nu.  
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Korsangere fra hele Sydfyn    

Der er omkring 45 medlemmer i koret, hvoraf 
flere har sunget i koret igennem alle årene. 
Kormedlemmerne kommer fra hele det 
sydfynske område, lige fra Lundeborg i øst til 
Gundestrup i vest, fra Ringe i nord til Thurø 
og Tåsinge i syd, et medlem kommer sågar 
helt fra Odense.  

 

Gospelkoret Arise i sort dress med et pift af grønt. 

Som der stod i ’Folk & Fæ’ sidste år i august, 
er koret åbent for nye medlemmer, og 
Rasmus Grønborg håber på, at mange i 
Skårup og omegn vil kunne have en interesse 
for at synge i dette forrygende kor.                    
Koret øver hver tirsdag fra kl. 19.00 - 21.15 
i Skårup Kirke.   

                                                                                                                                                           
Da Gospelkoret Arise flyttede til Skårup, 
indkaldte styregruppen bestående af Inger 
Hager, Kirsten Sejersen og Pia Poulsen 
Rasmussen til en stiftende generalforsamling 
tirsdag den 9. oktober for at få oprettet en 
forening, nu hvor koret skulle overgå til at 
være tilknyttet Musisk Aftenskole i Ollerup. 
Foreningen blev stiftet med fuld tilslutning fra 
kormedlemmerne, og i bestyrelsen kom: 
Inger Hager, Kirsten Sejersen, Pia Poulsen 
Rasmussen, Christina Mellgren og Rasmus 
Grønborg.  

Unikt samarbejde 

Christina Mellgren og Rasmus Grønborg har 
lige fra starten af deres samarbejde følt, at de 
matchede hinanden godt musikalsk. De er 
begge konservatorieuddannede og deres 

musikforståelse og musikalske baggrund er 
den samme. De er begge fascinerede af 
gospelmusikken. Rasmus har dyrket blues og 
jazz, og gospelmusikken befinder sig i det 
samme musikalske univers. 

Begge har, før korarbejdet i Arise, arbejdet i 
tilsvarende gospelkorsammenhænge. 
Christina var i en årrække musikkonsulent i 
Metodistkirken i Odense og var med til at 
stifte tre gospelkor samt vikarierede i 
Baptistkirkens kor, Joyful Voices. Tilbage i 
2002 var hun også korleder i Svendborgs 
daværende gospelkor, Songs of Joy. Rasmus 
har været akkompagnatør i Songs of Joy, 
men ikke på samme tidspunkt, som Christina 
var korleder dér. 
- Jeg hørte Rasmus spille første gang i 1999 i 
Brorson Kirken i København, fortæller 
Christina Mellgren og tilføjer, at Brorson Kirke 
havde byttet orgelet ud med en jazztrio, så 
hun vidste godt, hvem Rasmus var, da han 
dukkede op som vikar i Arise i 2009. 

 
Et godt musikalsk team: Christina Mellgren og 
Rasmus Grønborg. 
 
Gospel er fascinerende 
 
Hvad er det, der er så fascinerende var 
gospelsang? Ja, gospelmusikken er en enkel 
musikalsk genre med mange gentagelser, så 
korsangerne har let ved at huske både tekst 
og melodi. Stemmelæberne og kroppen bliver 
påvirket af at synge kraftigt, og kordeltagerne 
tør hurtigt give alt, hvad de har i sig. 
Musikken er homofon, hvilket betyder, at der 
er en musikalsk flerstemmighed, hvor en 
enkelt stemme former melodi og rytme, mens 
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de øvrige danner akkompagnement.                                                                                               
Christina udtrykker det på denne måde:- 
Gospelkoret graver guld op, fordi man kan 
deltage uden at kunne noder. Vi har mange 
soloer, så der dukker ofte folk op, som har 
skjulte eller uprøvede talenter. 
I Arise øves de forskellige stemmer hjemme 
ved hjælp af tilsendte lydfiler, som kan 
afspilles på computeren og sættes sammen 
på selve koraftenerne. For Christina er gospel 
ikke en musikgenre, hvor man skal omvendes 
til en bestemt livsanskuelse, men musikken i 
al dens enkelhed rammer lige ind i hjertet. 
Rasmus, der er en fabelagtig dygtig pianist, 
siger, at gospelgenren er en musikalsk 
udfordring. Og for ham er mottoet: ’Jo 
sværere, des bedre’.        

Koret er fællesskab                                                                        

Christina og Rasmus betegner deres 
musikalske samarbejde som ukompliceret. 
De ligger musikalsk så tæt op ad hinanden, at 
de ikke behøver mange ord for at forstå, hvad 
den anden ønsker, og hvad der er til gavn for 
koret. Det væsentlige er måske, at de begge 
ikke har et ego, der skal pudses af. Christina 
udtrykker det således:- Det vigtigste for mig 
er, at koret er et fællesskab, hvor de 
mennesker, der er i koret, trives og får det 
bedste frem i sig. Som korleder har jeg lært, 
at det er vigtigt at være fuldt tilstede og 
brænde for arbejdet. 

 

 

4 ud af de 5 bestyrelsesmedlemmer viser stolt 
checken med beløbet på 25.000,- kr. doneret af 
Fonden for Fynske Bank. Fra venstre imod højre: 
Rasmus Grønborg, Kirsten Sejersen, Inger Hager og 
Christina Mellgren. 

Arise har været så privilegeret at få del i 
fondsmidler på 25.000,- kr. fra Fonden for 
Fynske Bank. Pengene skal gå til et 
lydanlæg. Der er planer om at afholde en 
åben workshop i efteråret 2019. Der har 
tidligere været afholdt forskellige workshops. 
Helt tilbage i 2008 fandt den første åbne 
workshop sted med Laura Arensbak 
Kjærgaard, kendt som deltager i DR1's 
talentshow X Factor i marts 2008, hvor hun 
blev nr. 2. Dengang deltog 90 kordeltagere i 
workshoppen. Det var en stor succes.  

Mangfoldigt repertoire 

- Efter en øveaften - og selvfølgelig efter en 
koncert - synger jeg hele vejen hjem. Det 
giver så megen glæde og energi at synge i 
Gospelkoret Arise, fortæller Inger Hager, der 
som nævnt er bestyrelsesmedlem i koret, og 
hun tilføjer: 

- For godt 10 år siden blev jeg opmærksom 
på planer om et gospelkor i Stenstrup Kirke. 
Jeg havde egentlig aldrig tænkt, at jeg skulle 
synge i et gospelkor, men jeg tænkte, at det 
ville være spændende at være med i et kor 
fra begyndelsen.                                          
Inger Hager værdsætter den store udvikling, 
der er sket med koret siden starten i 2008.  
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- En stor forudsætning for korets udvikling er 
netop vores korleder og pianist. Det er 
simpelthen en stor fornøjelse at opleve 
Christinas og Rasmus’ fine og gode 
samarbejde, siger Inger Hager, som gang på 
gang er blevet positivt overrasket over, hvor 
mangfoldigt korets repertoire er. Som 
korleder kommer Christina Mellgren hele 
tiden med nye gospelsange og udarbejder 
arrangementer, ligesom koret også synger 
kendte salmer i gospeltoner.  

Møder glade mennesker 

Ligesom Inger Hager er Kirsten Sejersen 
kommet med i gospelkoret ved en 
tilfældighed. Hun deltog i en fest, hvor en af 
deltagerne sang i koret og fortalte om det. 

- Jeg har altid kunnet tænke mig at synge i 
kor, men pga. andre aktiviteter, har jeg ikke 
kunne få det til at passe ind. Så da det var en 
tirsdag, hvor jeg ikke havde noget, ”måtte” jeg 

prøve det. Jeg mødte op efterfølgende 
tirsdag, og har været med siden. Det var i 
2011, fortæller Kirsten Sejersen og tilføjer: 

- Det er et utroligt dejligt kor, og jeg elsker at 
synge i koret. Man bliver bare så glad af at 
synge og af alle de dejlige, glade mennesker, 
man møder.  

Også Kirsten Sejersen sætter stor pris på 
Christina og Rasmus.  

- Vi får ikke et bedre team. De er utrolig 
dygtige begge to og supplerer hinanden helt 
fantastisk. Der skal ikke siges eller gøres ret 
meget, før de forstår hinanden, så det nyder 
koret rigtig godt af, siger Kirsten Sejersen, 
som siden 2012 har været kasserer og 
sekretær i koret, og hun slutter: 

- Det har givet mig en utrolig god kontakt med 
alle medlemmerne, som jeg nyder rigtig 
meget.

 

 

Velkommen til nye medlemmer i Gospelkoret Arise. 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Vejstrup Efterskole 

Vejstrup.dk 

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

| GAME DESIGN | GASTRONOMI |  
| HESTE | PÆDAGOGIK & PSYKOLOGI |
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Skårup Pensionistforening. 
Skårup Stationsvej 10,  

5881 Skårup Fyn 
 

 

Vi glemte noget i vores udsendte årsprogram! 
Der er bustur til Århus, hvor vi besøger Den Gamle By  

Onsdag den 15. maj 2019. 

   

Tilmelding senest den 15. april på tlf.  2425 2516. 
 

 

Kommende arrangementer: 
 
Onsdag den 6. februar kl. 14. Foredrag:   De nye færdselstavler.  

Kørelærer Rasmus Brigsted kommer og fortæller om de nyeste 
færdselstavler og færdselsregler. 

Tilmelding er ikke nødvendig, mød op, lyt og få en kop kaffe med kage. 
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Onsdag den 27. februar kl. 18, fastelavn kr. 100,00. 

Fastelavnsspisning og kaffe med fastelavnsboller. 

Mogens ”Maler” fra Tved kommer og underholder. 
 

 

 

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 16.00 - Generalforsamling: 
 

Generalforsamling for de 3 foreninger med tilknytning til huset. 
Der serveres efterfølgende gule ærter med tilbehør og Kaffe. 

De gule ærter og kaffen er gratis. 
 

Tilmelding senest den 13. marts 2019 for dem der vil spise gule ærter –  
tlf.  2425 2516. 

 
Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne: 

§ 4. 

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

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

 
§5. 

Forslag, der ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 8 dage før. Indkaldelse til ordinær 
generalforsamling sker med 14 dages varsel ved annoncering i foreningens 
eget blad. Ekstraordinær generalforsamling sker med 14 dages varsel og 
kan afholdes når bestyrelsen finder det påkrævet eller ved 15 pct. af 
medlemmerne kræver det. 

 
Mød op og gør din indflydelse gældende. 
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Skårup Lokalhistorisk Arkiv  
og  

Skårup Borgerforening 
 

Inviterer alle til filmaften 
 

Mandag den 25. februar 2019 kl. 19.00  
i Pensionisthuset, Stationsvej 10, Skårup. 

Foredragsholder: Richard Sørensen 
 
I år er det levende film der vises, Richard Sørensen vil dog imellem 
filmene fortælle, hvad vi skal se. 
De ældste film er fra 1950erne og fra Skårup og omegn. 
Den lille film der skulle vises ved generalforsamlingen sidste år, vil 
være den første, da noget gik helt galt dengang. 
Der vil være film af Bjarne Stuhr Petersen, Sten Boye Poulsen, Tonny 
Rasmussen og Erik Egeskov, alle folk der bor eller har boet i Skårup. 
 
Skårup Borgerforening er som sædvanlig vært med kaffe og brød i 
pausen.  
Arrangementet er som altid gratis.                       
   
 
 

 

Venlig hilsen 
 

Skårup Lokalhistoriske Arkiv 
og  

Skårup Borgerforening 
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																																																											Lokalhistorisk	Arkiv		

																											om	familien	Lindballe	---	igen…	

I	sidste	nummer	af	dette	blad	var	der	en	historie	om	billedskærer	Frederik	Lindballe,	
her	kommer	en	fortsættelse.	Billedskærer	Frederik	Lindballe	og	hans	kone	Othelia	
havde	fået	to	børn,	Ingrid	Rosa	Lindballe	i	1905,	og	Helge	Helius	Lindballe	i	1907.	Det	
blev	Helge	der	overtog	huset	på	Nyborgvej	483,	da	hans	far	døde	i	1934.	Helge	var	
blevet	uddannet	maler	hos	den	gamle	maler	Jørgensen	her	i	Skårup,	og	blev	midt	i	
1940erne	gift	med	den	noget	yngre	Inge.	Som	nogen	her	i	Skårup	sikkert	husker	
endnu,	havde	Helge	antikvitets	forretning	på	adressen,	men	reparerede	også	gamle	
møbler	med	nænsom	hånd,	det	gjaldt	både	snedker	og	malerarbejde,	han	var	
nemlig	en	dygtig	håndværker,	også	en	del	malerier	blev	det	til	gennem	årene.	

Mange	ting	var	til	salg	på	
stedet,	men	d.	14.	april	1965	
brændte	det	gamle	bindings-	
værkshus	ned	til	grunden,	og	
næsten	alt	gik	tabt,	men	
ingen	kom	til	skade.	

Da	jeg	for	et	års	tid	siden	i	
avisen	efterlyste	arbejder	
eller	kendskab	til	Lindballe	
arbejder,	var	der	blandt	

svarene	et	interessant	svar	fra	en	mand	i	Odense,	om	en	dør	med	initialerne	H.H.	
Lindballe,	det	måtte	være	Helge	Helius	Lindballe.	Det	har	altid	været	en	skik,	at	især	
tømrer	og	snedkere	skrev	en	hilsen,	et	skjult	sted	i	en	bygning	under	arbejdets	
udførelse,	men	her	stod	det	tydelig	på	en	dør	fyldning.	Måske	har	døren	engang	
siddet	ind	til	et	depot	rum,	siden	det	kunne	være	i	orden	at	skrive	så	tydelig.	
Odenseaneren	skriver	at	de	altid	har	været	glade	for	døren	og	dens	bemaling,	på	
fyldningen	står:	Bondestuerne	i	Sofiehøj	og	det	lille	hus	i	Pilekrogen	har	jeg	udført	
mig	selv	til	fortjeneste,	Eder	til	glæde	og	gavn	der	for	sætter	jeg	her	mit	navn.	
H.H.Lindballe	Skaarup,	malet	jeg	har,	og	gjort	det	gerne	beder	Jer	nu	om	mit	arbejde	
værne.	Døren	blev	malet	igen	1961	og	nu	skrev	maleren	følgende:	På	sin	endelige	og	
rette	plads	nu	døren	er	havnet,	og	inskriptionen	forøges	skal	med	navnet	på	den	som	
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prikken	over	I”et	nu	har	føjet	med	resultatet	er	vi	rigtig	godt	fornøjet,	malet	i	februar	
1961	af	Ferdinand	Schmidt.	

Engang	havde	Helge	besøg	af	avisen,	som	ønskede	at	skrive	om	forretningen,	i	den	
forbindelse	havde	Helge,	lun	som	han	var,	fået	sat	gang	i	en	kæmpe	avis	and,	hvor	
overskriften	lød:	Manden	der	holder	orme	i	bur.	Journalisten	havde	spurgt	om	
hvordan	man	laver	alle	de	små	orme	huller	i	det	antikke	træ,	og	Lindballe	havde	
svaret,	at	nogle	steder	skyder	man	med	et	haglgevær,	men	hans	metode	var	mere	
ægte,	han	holdt	simpelt	hen	rigtige	træorme	i	bur.	Disse	orme	satte	han	så	til	at	lave	
hullerne,	journalisten	tvivlede,	men	da	han	kunne	vise	en	prøve	på	sin	ormebestand	
var	journalisten	overbevist.	Jeg	gad	nok	vide	hvad	det	var	for	nogle	orme	Helge	viste	

frem,	for	hvis	man	læser	om	møbelorme	så	
fungerer	det	slet	ikke	sådan,	og	det	er	slet	ikke	
sjovt	at	få	besøg	i	sine	møbler,	af	de	flyvende	
insekter	som	det	starter	med,	de	lægger	æg	i	
sprækker,	og	når	æggene	klækkes	graver	laverne	
sig	ud,	og	det	er	disse	huller	og	støv	man	ser,	
ormene	graver	sig	ikke	ind	i	møblet.		Her	motivet	
på	den	anden	side	af	døren.	Helge	døde	d.	1.-1.-
1970	62	år.																																																																
Richard	Sørensen.	Skårup	Lokalhistorisk	Arkiv.																																																																																																																																																															



29Tømrermestre 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

MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

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

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

Åbent hver dag kl 8-15. 
Evt. aftenkonsultation mandag, onsdag og fredag efter aftale.
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Kontakt BDO i Svendborg
Norgesvej 2, 5700 Svendborg
Tlf. 63 21 60 00, svendborg@bdo.dk 

dk

RÅDGIVNING, REVISION OG REGNSKAB
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“Fear free clinic”
Skrevet at Helene Meins og Kerstin Halberg, Dyrlæger på Vejstrupgaard 

Mange hunde og katte er bange for at komme 
til dyrlægen. 

Ofte er dyret syg eller har ondt når den skal derhen. 
Derfor skal der ikke meget til at udvikle en frygt for 
at komme til dyrlægen. Det kan bl.a. være mødet 
med en større hund i venteværelset. 

Er din hund/ kat en af dem som er bange?

Hos Dyrlægen på Vejstrupgaard er der flere 
faktorer der gør sig gældende, som gør at din hund/
kat får en mindre stressende oplevelse 
når den skal til dyrlægen:

• Stort konsultationsrum.  

• På den måde føler din hund/kat sig ikke   
 indespærret, og har mindre trang til at 
 løbe væk.

• Mulighed for udendørs-konsultationer. 

• Nogle hunde bliver allerede meget bange  
 idet de træder ind hos dyrlægen. 
 Flere patienter har haft glæde af at kunne  
 opholde sig udenfor, som var de på gåtur.

• Separat venteværelse.

• Bliver din hund nervøs når den møder
 andre hunde? Der er hos os muligt at 
 undgå at passere andre hunde/katte 
 på vej ind eller ud. 

• God tid. 
 Hos Dyrlægen på Vejstrupgaard tages 
 der den tid det er nødvendig for at din   
 hund føler sig tryg ved undersøgelsen. 

• Afslappende dufte (Adaptil eller Feliway),der 
 gør at din hund/ kat føler mere velbehag.

• Mulighed for lån af transportkasse til din 
 kat, så den transporteres forsvarligt og så 
 stressfrit som muligt. I er også altid   
 velkomne at låne snor :-)
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Frygten for at komme til dyrlægen, 
kan afholde nogen fra at tage afsted 
når deres hund er syg og har brug for 
behandling. Du skal være velkommen 
at ringe så kan vi altid høres ved per 
telefon inden ev. konsultation for at 
se om vi kan gøre noget ekstra for 
dig og dit dyr.

Du er velkommen til at komme med 
flere forslag til “Spørg Dyrlægen” eller 
ring på 53 38 12 34, hvis du har flere 
spørgsmål.

Med venlig hilsen

Dyrlæge Kerstin Halberg og 
Helene Meins Kære Læser.

Har du et spørgsmål om dyr af almen 
interesse for vore læsere,

så send det til Dyrlægen på Vejstrupgård:
Kerstin@vgvet.dk
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Det	sker	i	Vejstrup	Valgmenighed	

	
25.	februar	kl.	14.30	 	 Kuturcafe´	-	valgmenighedspræst	Inger	Bergeon	kommer				
	 	 	 i	kirkehuset	og	fortæller	om	det	at	være	præst	i	et		
	 	 	 grænselandssogn.	

28.	februar	kl.	19.30	 	 Steen	Pilegaard	fortæller	om	Robert	Storm	Petersen.	

	

6.	marts	kl.	17	–	18	 	 Fællessang	i	kirken	en	times	tid.	Ved	klaveret	Andre`		
	 	 	 Isager	.	

7.	marts	kl.	19.30	 	 Kunstrunden.	Anders	Carlsson	fortæller	om		Federico	
	 	 	 Garcia	Lorca.	Vi	mødes	i	kirkehuset.	

11.	marts	kl.	14.30	 	 Kulturcafe`.	Andre`	Isager	underholder	med	sange	og	viser	
	 	 	 og	vi	skal	synge	sammen.	

27.	marts	kl.	19.00	 	 Samtaleforum	om	Tro	og	Livssyn	–	ordstyrer	Anders			
	 	 	 Carlsson.	Vi	mødes	i	kirkehuset.	

3.	april	kl.	17-18	 	 Aprilsang	i	kirken	fra	kl.	17-18.	Ved	klaveret	Andre`	Isager.	

	

Juni	måned	-	1	dags	bustur	til	Trekantsområdet,	hvor	vi	skal	besøge	Koldinghus,		Trapholt	museet	og	
landsbyen	Føns,	hvor	vi	skal	høre	sognepræst	Vita	Andreasen	fortælle	om	"Samskabelse mellem 
landsby og kirke" 	-	hvordan	tænker	vi		kirken	ud	i	landsbyen	.	Dagen	afsluttes	med	middag	på	
Mørkenborg	Kro.	Kroen		ligger	vest	for	Odense	ved	Stillebækken	–	stedet	hvor	Morten	Korch	fandt		
inspiration.	

Programmet	og	yderligere	oplysninger	fås	ved	henvendelse	til	Lene	Isager	tlf.	4040	2646	eller	på	mail		
kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk	

	

		



SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     MARTS - APRIL 2019 
   

REJSEN MOD PÅSKE
Påsken falder sent i år. Der er gode chancer for forårsvejr, selvom man jo aldrig skal stole på april. Vi har lidt 
fået for vane at kalde det ”påske”, så snart skolebørnene får ferie, og så lade den slutte 2. påskedag. 

Kirkeligt set er det dog en del mere omfattende: Ikke en ferie, men en rejse frem mod de dage, hvor vi i 
fortællingens form gentager og gennemspiller påskens store drama i ”den stille uge” fra palmesøndag til 
påskelørdag. Rigtig påske er det først Påskemorgen, når vi fejrer Jesu opstandelse fra de døde, og endeligt 
kan ønske hinanden ”god påske!” … for indtil da er der jo ikke noget særligt godt ved den.

Vi har en lang vej foran os inden vi når så langt – traditionelt set forberedes påsken i hele 70 dage: Så snart 
vi er forbi ”Sidste søndag efter helligtrekonger” begynder ”for”fasten (hvor man ikke faster, men indstiller sig 
på at skulle gøre det) og fra ”Askeonsdag” (onsdag efter Fastelavns søndag). Så kommer selve ”den store 
påskefaste”, som varer 40 dage (søndagene regnes ikke med). 

Det er en tid til dyb eftertænksomhed, også selv om det her til lands gik ganske af mode at faste ”rigtigt” 
efter Reformationen.  Mange andre kirkesamfund fastholder dog stadigvæk fasten som noget, der styrker 
både bøn og tankevirksomhed. Typisk ved at man spiser mindre end normalt, holder sig til det veganske, og 
også skærer ned på alt det andet, vi til dagligt distraherer os selv med. Det er altså hverken tænkt som en 
sultekur eller et selvrealiseringsprojekt: Tankerne rettes mod Gud, ikke mod at vise sig selv frem som særligt 
from eller selvbehersket.  

Skarup
Kirke    Sogn
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Gudstjenester og arrangementer fra februar til april 2019

Februar
Onsdag d. 20. feb. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 24. feb. S. Seksagesima kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Marts
Søndag d.  3. mar. Fastelavn kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Tirsdag d.  5. mar. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Torsdag d.  7. mar. Fyraftensforedrag kl. 17.00 Anne-Cathrine 
Riebnitzsky

Søndag d. 10. mar. 1. s. i fasten kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Onsdag d. 13. mar. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Søndag d. 17. mar. 2. s i fasten kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen   

Onsdag d. 20. mar. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Onsdag d. 20. mar. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 24. mar. 3. s i fasten Kirkekaffe kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge     

Onsdag d. 27. mar. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00    

Søndag d. 31. mar. Midfaste kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen   

April
Tirsdag d.  2. april Syng sammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Onsdag d.  3. april Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Søndag d.  7. april Mariæ Bebudelses dag kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Onsdag d. 10. april Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Søndag d. 14. april Palmesøndag kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge

Torsdag d. 18. april Skærtorsdag kl. 19.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 19. april Langfredag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 21. april Påskedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 22. april 2. Påskedag kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Søndag d. 28. april 1. s.e. påske  kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

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

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

Fra 15. januar kan vikarpræst 
Anne Kathrine Rafn Hauge kontaktes på 
Tlf. 28 49 62 26  ·  E-mail: AKRH@km.dk

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

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle
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Og så, midt i, at alt er på vej mod Jerusalem, kors-
fæstelse og død bryder noget andet ind: Mariæ 
bebudelsesdag, der egentligt ligger 25. marts, men 
hos os holdes 5. søndag i fasten. Her 9 måneder før 
jul er det undfangelsens mirakel og det nye liv, der 
pludseligt fejres. Dagen er nu længere end natten, 
men selv om vi er trådt ind i sommerhalvåret, kan 
der jo sagtens komme en sen snestorm.

Forår er det i hvert fald, og nu er påsken ganske 
nær: Palmesøndag kommer med jubelscenerne når 
Jesus drager ind i Jerusalem, vi fejrer fællesskabet om 
Den Sidste Nadver Skærtorsdag aften, dvæler ved 
fortællingen om fortvivlelse, forræderi, dom og død 
Langfredag, og mærker den kvælende klaustrofobi-
ske sorg påskelørdag. 

Endeligt bliver det Påskemorgen. Søndag er skabel-
sesdagen i Det Gamle Testamente, den 1. dag i ugen, 
men nu bliver den også opstandelsesdagen, hvor 
døden besejres og verden genskabes. Nogen steder 
markerer man det med lystænding ved midnat og 
råbet: ”Kristus er opstanden!”. Og der svares: ”Ja, han 
er sandelig opstanden!”

Hvor længe varer påsken så? Noget længere end 
påskeferien i hvert fald: 40 dage til Kristi Himmel-
farts dag, og så yderligere 10 dage til pinse. Det er 
den store glædestid i kirkeåret, hvor man netop ikke 
faster, men jubler over den Guds magt, der gjorde 
livet stærkere end døden. Ganske som vi også gør 
det hver søndag hele året
                                       Anne Kathrine Rafn Hauge

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 
MANGLER INDSAMLERE TIL 
VORES SOGNEINDSAMLING
Tekst: Jytte Philipsen.

KOM OG GØR EN FORSKEL 
og hjælp med at sende et bidrag. 

I år samler vi ind til de mennesker, 
som er ramt af klimaforandringerne, 
og som bor i de fattigste egne på jorden. 
De har brug for vores hjælp til klimatilpasning og 
omstilling. En proces som Folkekirkens Nødhjælp 
hjælper dem med. 

VI SAMLER IND SØNDAG, D. 10. MARTS KL.11.00 
FRA KIRKELADEN, KIRKEBAKKEN 1, 5881 SKÅRUP. 

TILMELD DIG/JER til jyttephilipsen@hotmail.com 
eller på mobil 28 31 63 00 eller duk op på selve 
dagen. Vejret plejer at være godt, og efter indsam-
lingen bliver der et lille traktement med kaffe/the /
sodavand og en bid brød. 

TILMELDING TIL SKÅRUP KIRKES 
MAIL-LISTE VEDR. ARRANGE-
MENTER, NYHEDER OG ANDET
Da mange fra menigheden har efterlyst at få besked 
om kommende arrangementer, eventuelle afl ysnin-
ger eller andet i Skårup Kirkes regi, oprettes der nu 
en mailliste, som interesserede kan skrive sig på.

Man kan tilmelde sig maillisten på følgende måder:

1. skrive sig på en liste, der ligger i Tårnrummet 
    i kirken.
2. henvende sig til Skårup Kirkekontor på mail til    
    ekss@km.dk (sekretær Ellen Sørensen) eller
3. via kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk 

Det vil til enhver tid være muligt at framelde sig 
listen igen.                
       Mange hilsner Menighedsrådet.

LEJLIGHEDSKORET 
VED SKÅRUP KIRKE
Har du lyst til at synge i kor? Så er der en glimrende 
(og hyggelig) lokal mulighed.

Skårup kirke har etableret et kor, der ved givne lejlig-
heder deltager i kirkelige handlinger – i øjeblikket fi re 
gange årligt: en høstgudstjeneste, en gudstjeneste 

     op mod jul, en gudstjeneste i forbindelse med 
Påsken, og endelig en musikgudstjeneste 2. Pinsedag.                                                        
Der vil være et prøve- og øveforløb på fem gange, 
inden vi skal optræde.

Du er altså ikke bundet af at skulle øve hver uge, 
men blot i disse fi re perioder på fem uger hver, samt 
en gudstjeneste, hvor vi indgår både som et led i 
gudstjenesten og som et musikalsk supplement.

Vi øver om onsdagen kl. 10.00 – 11.45 i Kir-
keladen, og er p.t. ca. 10 sangere, men vi kan 
sagtens bruge nogle fl ere. Der stilles ikke spe-
cielle krav for at kunne deltage, om end det vil 
være en fordel, hvis du synger nogenlunde rent.                                                                                                                                            
Koret ledes af Skårup kirkes kirkesanger, Erik H. A. 
Jakobsen, der har en musikuddannelse fra Køben-
havns Universitet, samt 40 års erfaring som korsan-
ger og – dirigent.

Næste gang, vi mødes, er 13. marts 2019, hvor vi 
øver op mod Påske.    

Koret synger ved Gudstjenesten enten Palmesøndag 
den 14. april kl. 10.00 eller Skærtorsdag den 18. april 
kl. 19.00. Den endelige dato offentliggøres senere.

FYRAFTENSFOREDRAG 
I SKÅRUP KIRKE
Tekst: Jytte Philipsen. 

Torsdag den 7. marts kl. 17.00. Anne-Cathrine 
Riebnitzsky. Se på navnet! Ja, det lyder dramatisk. 
Hun svarer ganske rigtigt til sit navn, og hun er en 
særdeles spændende dame.
Riebnitzsky har et imponerende CV. Med fi losofi kum 
på Teologisk Fakultet, forfatterskole i København og 
uddannet sprogoffi cer i russisk.

Anne-Cathrine Riebnitzsky debuterede i 2006 med 
en novellesamling. Siden har hun bl.a. skrevet 
biografi en ” Kvindernes Krig; en dansk soldats møde 
med Afghanistans kvinder ” fra 2010.
I 2012 udgav hun ”Den stjålne Vej ” samt romanen 
”Forbandede Yngel ”, som hun modtog De Gyldne 
Laurbær for i 2014. Blot for at nævne nogle af 
forfatterens værker.

I hendes foredrag holder hun sig til sin seneste 
udgivelse: ” Smaragdsliberen ” fra 2018.

I romanen følger man den ældre jøde, Pierre, der 
får hjertestop, men bliver genoplivet. Pierre arbejder 
dygtigt som diamantsliber for Fabian Zimmermann i 
Sydtyskland. Da Pierre synes at være kommet sig, så 
får han den største smaragd, som Fabian har gemt i 
sin samling i 30 år.

Vi følger Pierres intense arbejde med at forarbejde 
denne ædle sten samtidig med, at vi alvidende følger 
Pierres datter Zara, der er kunsthistoriker og ateist. 
Under sit arbejde oplever hun et mirakel, som red-
der hende fra den visse død.

Anne-Cathrine Riebnitzsky kommer ind på centrale 
temaer som: Hvilken rolle spiller religion i menne-
skers konfl ikter med hinanden? og Hvordan kan 
jøder, muslimer og kristne i nutiden vælge at forfølge 
og bekæmpe hinanden eller, som bogens personer 
bygge venskaber på deres fælles interesser og i 
respekt for hinandens respektive tro? 

Pris for foredraget incl. sandwichs og drikkevarer : 
100,00 kr. 

Beløbet betales KONTANT ved indgangen på selve 
dagen.

Tilmelding er på mail til:  jyttephilipsen@hotmail.com     
Mobil 28 31 63 00 - gerne sms på mobil eller til 
kirkens kontor torsdag kl. 08.00 - 12.00 hos Ellen 
Sørensen på tlf.  23 42 81 57. 
Du/ I vil derved blive skrevet på listen og få adgang 
samt traktement.

TILMELDING SENEST SØNDAG D.3. FEBRUAR 
KL.18.00. 

VIGTIGT!  Giv venligst besked i tilfælde af afbud, så 
andre kan få pladsen. 

     SYNG SAMMEN
Tirsdag den 2. april kl. 19.00. 
Til vores faste “syng sammen” aften, medvirker 
skoleleder Steen Christian Knutzen. Ud over at være 
ny leder på Skårup skole er Steen en dygtig pianist, 
sanger og komponist. Han vil vælge nogle fælles-
sange og derudfra for tælle lidt om sig selv og sit 
forhold til musikken. Mon ikke også vi kan få 
en enkelt af hans egne sange at høre..? 

Ved klaveret sidder en veloplagt organist 
og måske Steen selv.

JUBILÆUMSKONCERT MED 
VOKALGRUPPEN FONTANA 
UNDER LEDELSE AF 
ERIK H. A. JAKOBSEN.
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Kurt Løve Kølle.

Søndag den 2. december kl. 16.00
afholdt vokalgruppen Fontana sin koncert nr. 100 i 
Skårup kirke. Kirken var fyldt med forventningsfulde 
tilhørere, som ikke kunne undgå at blive begejstret 
for korets fremførelser, ja, sangmæssige præstationer.

De ældste sange var fra 1500-tallet og de nyeste 
fra 1970-erne. Repertoiret var bredt sammensat og 
viste fornemt den spændvidde, som koret sangmæs-
sigt formår. Programmet var meget alsidigt, og som 
tilhører blev man grebet af den virtuositet koret 
fremførte numrene med. 

Efter koncerten var der, i anledning af, at det var 
koncert nr. 100, champagne og snacks til alle i 
Tårnrummet. Mens der blev skålet og sagt tillykke 
med jubilæet, sang koret to julesange i den lettere 
genre. Den ene var ”Rudolph med den røde tud”. 
Smukt og klangfuldt. 
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Og så, midt i, at alt er på vej mod Jerusalem, kors-
fæstelse og død bryder noget andet ind: Mariæ 
bebudelsesdag, der egentligt ligger 25. marts, men 
hos os holdes 5. søndag i fasten. Her 9 måneder før 
jul er det undfangelsens mirakel og det nye liv, der 
pludseligt fejres. Dagen er nu længere end natten, 
men selv om vi er trådt ind i sommerhalvåret, kan 
der jo sagtens komme en sen snestorm.

Forår er det i hvert fald, og nu er påsken ganske 
nær: Palmesøndag kommer med jubelscenerne når 
Jesus drager ind i Jerusalem, vi fejrer fællesskabet om 
Den Sidste Nadver Skærtorsdag aften, dvæler ved 
fortællingen om fortvivlelse, forræderi, dom og død 
Langfredag, og mærker den kvælende klaustrofobi-
ske sorg påskelørdag. 

Endeligt bliver det Påskemorgen. Søndag er skabel-
sesdagen i Det Gamle Testamente, den 1. dag i ugen, 
men nu bliver den også opstandelsesdagen, hvor 
døden besejres og verden genskabes. Nogen steder 
markerer man det med lystænding ved midnat og 
råbet: ”Kristus er opstanden!”. Og der svares: ”Ja, han 
er sandelig opstanden!”

Hvor længe varer påsken så? Noget længere end 
påskeferien i hvert fald: 40 dage til Kristi Himmel-
farts dag, og så yderligere 10 dage til pinse. Det er 
den store glædestid i kirkeåret, hvor man netop ikke 
faster, men jubler over den Guds magt, der gjorde 
livet stærkere end døden. Ganske som vi også gør 
det hver søndag hele året
                                       Anne Kathrine Rafn Hauge

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 
MANGLER INDSAMLERE TIL 
VORES SOGNEINDSAMLING
Tekst: Jytte Philipsen.

KOM OG GØR EN FORSKEL 
og hjælp med at sende et bidrag. 

I år samler vi ind til de mennesker, 
som er ramt af klimaforandringerne, 
og som bor i de fattigste egne på jorden. 
De har brug for vores hjælp til klimatilpasning og 
omstilling. En proces som Folkekirkens Nødhjælp 
hjælper dem med. 

VI SAMLER IND SØNDAG, D. 10. MARTS KL.11.00 
FRA KIRKELADEN, KIRKEBAKKEN 1, 5881 SKÅRUP. 

TILMELD DIG/JER til jyttephilipsen@hotmail.com 
eller på mobil 28 31 63 00 eller duk op på selve 
dagen. Vejret plejer at være godt, og efter indsam-
lingen bliver der et lille traktement med kaffe/the /
sodavand og en bid brød. 

TILMELDING TIL SKÅRUP KIRKES 
MAIL-LISTE VEDR. ARRANGE-
MENTER, NYHEDER OG ANDET
Da mange fra menigheden har efterlyst at få besked 
om kommende arrangementer, eventuelle afl ysnin-
ger eller andet i Skårup Kirkes regi, oprettes der nu 
en mailliste, som interesserede kan skrive sig på.

Man kan tilmelde sig maillisten på følgende måder:

1. skrive sig på en liste, der ligger i Tårnrummet 
    i kirken.
2. henvende sig til Skårup Kirkekontor på mail til    
    ekss@km.dk (sekretær Ellen Sørensen) eller
3. via kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk 

Det vil til enhver tid være muligt at framelde sig 
listen igen.                
       Mange hilsner Menighedsrådet.

LEJLIGHEDSKORET 
VED SKÅRUP KIRKE
Har du lyst til at synge i kor? Så er der en glimrende 
(og hyggelig) lokal mulighed.

Skårup kirke har etableret et kor, der ved givne lejlig-
heder deltager i kirkelige handlinger – i øjeblikket fi re 
gange årligt: en høstgudstjeneste, en gudstjeneste 

     op mod jul, en gudstjeneste i forbindelse med 
Påsken, og endelig en musikgudstjeneste 2. Pinsedag.                                                        
Der vil være et prøve- og øveforløb på fem gange, 
inden vi skal optræde.

Du er altså ikke bundet af at skulle øve hver uge, 
men blot i disse fi re perioder på fem uger hver, samt 
en gudstjeneste, hvor vi indgår både som et led i 
gudstjenesten og som et musikalsk supplement.

Vi øver om onsdagen kl. 10.00 – 11.45 i Kir-
keladen, og er p.t. ca. 10 sangere, men vi kan 
sagtens bruge nogle fl ere. Der stilles ikke spe-
cielle krav for at kunne deltage, om end det vil 
være en fordel, hvis du synger nogenlunde rent.                                                                                                                                            
Koret ledes af Skårup kirkes kirkesanger, Erik H. A. 
Jakobsen, der har en musikuddannelse fra Køben-
havns Universitet, samt 40 års erfaring som korsan-
ger og – dirigent.

Næste gang, vi mødes, er 13. marts 2019, hvor vi 
øver op mod Påske.    

Koret synger ved Gudstjenesten enten Palmesøndag 
den 14. april kl. 10.00 eller Skærtorsdag den 18. april 
kl. 19.00. Den endelige dato offentliggøres senere.

FYRAFTENSFOREDRAG 
I SKÅRUP KIRKE
Tekst: Jytte Philipsen. 

Torsdag den 7. marts kl. 17.00. Anne-Cathrine 
Riebnitzsky. Se på navnet! Ja, det lyder dramatisk. 
Hun svarer ganske rigtigt til sit navn, og hun er en 
særdeles spændende dame.
Riebnitzsky har et imponerende CV. Med fi losofi kum 
på Teologisk Fakultet, forfatterskole i København og 
uddannet sprogoffi cer i russisk.

Anne-Cathrine Riebnitzsky debuterede i 2006 med 
en novellesamling. Siden har hun bl.a. skrevet 
biografi en ” Kvindernes Krig; en dansk soldats møde 
med Afghanistans kvinder ” fra 2010.
I 2012 udgav hun ”Den stjålne Vej ” samt romanen 
”Forbandede Yngel ”, som hun modtog De Gyldne 
Laurbær for i 2014. Blot for at nævne nogle af 
forfatterens værker.

I hendes foredrag holder hun sig til sin seneste 
udgivelse: ” Smaragdsliberen ” fra 2018.

I romanen følger man den ældre jøde, Pierre, der 
får hjertestop, men bliver genoplivet. Pierre arbejder 
dygtigt som diamantsliber for Fabian Zimmermann i 
Sydtyskland. Da Pierre synes at være kommet sig, så 
får han den største smaragd, som Fabian har gemt i 
sin samling i 30 år.

Vi følger Pierres intense arbejde med at forarbejde 
denne ædle sten samtidig med, at vi alvidende følger 
Pierres datter Zara, der er kunsthistoriker og ateist. 
Under sit arbejde oplever hun et mirakel, som red-
der hende fra den visse død.

Anne-Cathrine Riebnitzsky kommer ind på centrale 
temaer som: Hvilken rolle spiller religion i menne-
skers konfl ikter med hinanden? og Hvordan kan 
jøder, muslimer og kristne i nutiden vælge at forfølge 
og bekæmpe hinanden eller, som bogens personer 
bygge venskaber på deres fælles interesser og i 
respekt for hinandens respektive tro? 

Pris for foredraget incl. sandwichs og drikkevarer : 
100,00 kr. 

Beløbet betales KONTANT ved indgangen på selve 
dagen.

Tilmelding er på mail til:  jyttephilipsen@hotmail.com     
Mobil 28 31 63 00 - gerne sms på mobil eller til 
kirkens kontor torsdag kl. 08.00 - 12.00 hos Ellen 
Sørensen på tlf.  23 42 81 57. 
Du/ I vil derved blive skrevet på listen og få adgang 
samt traktement.

TILMELDING SENEST SØNDAG D.3. FEBRUAR 
KL.18.00. 

VIGTIGT!  Giv venligst besked i tilfælde af afbud, så 
andre kan få pladsen. 

     SYNG SAMMEN
Tirsdag den 2. april kl. 19.00. 
Til vores faste “syng sammen” aften, medvirker 
skoleleder Steen Christian Knutzen. Ud over at være 
ny leder på Skårup skole er Steen en dygtig pianist, 
sanger og komponist. Han vil vælge nogle fælles-
sange og derudfra for tælle lidt om sig selv og sit 
forhold til musikken. Mon ikke også vi kan få 
en enkelt af hans egne sange at høre..? 

Ved klaveret sidder en veloplagt organist 
og måske Steen selv.

JUBILÆUMSKONCERT MED 
VOKALGRUPPEN FONTANA 
UNDER LEDELSE AF 
ERIK H. A. JAKOBSEN.
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Kurt Løve Kølle.

Søndag den 2. december kl. 16.00
afholdt vokalgruppen Fontana sin koncert nr. 100 i 
Skårup kirke. Kirken var fyldt med forventningsfulde 
tilhørere, som ikke kunne undgå at blive begejstret 
for korets fremførelser, ja, sangmæssige præstationer.

De ældste sange var fra 1500-tallet og de nyeste 
fra 1970-erne. Repertoiret var bredt sammensat og 
viste fornemt den spændvidde, som koret sangmæs-
sigt formår. Programmet var meget alsidigt, og som 
tilhører blev man grebet af den virtuositet koret 
fremførte numrene med. 

Efter koncerten var der, i anledning af, at det var 
koncert nr. 100, champagne og snacks til alle i 
Tårnrummet. Mens der blev skålet og sagt tillykke 
med jubilæet, sang koret to julesange i den lettere 
genre. Den ene var ”Rudolph med den røde tud”. 
Smukt og klangfuldt. 
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Og så, midt i, at alt er på vej mod Jerusalem, kors-
fæstelse og død bryder noget andet ind: Mariæ 
bebudelsesdag, der egentligt ligger 25. marts, men 
hos os holdes 5. søndag i fasten. Her 9 måneder før 
jul er det undfangelsens mirakel og det nye liv, der 
pludseligt fejres. Dagen er nu længere end natten, 
men selv om vi er trådt ind i sommerhalvåret, kan 
der jo sagtens komme en sen snestorm.

Forår er det i hvert fald, og nu er påsken ganske 
nær: Palmesøndag kommer med jubelscenerne når 
Jesus drager ind i Jerusalem, vi fejrer fællesskabet om 
Den Sidste Nadver Skærtorsdag aften, dvæler ved 
fortællingen om fortvivlelse, forræderi, dom og død 
Langfredag, og mærker den kvælende klaustrofobi-
ske sorg påskelørdag. 

Endeligt bliver det Påskemorgen. Søndag er skabel-
sesdagen i Det Gamle Testamente, den 1. dag i ugen, 
men nu bliver den også opstandelsesdagen, hvor 
døden besejres og verden genskabes. Nogen steder 
markerer man det med lystænding ved midnat og 
råbet: ”Kristus er opstanden!”. Og der svares: ”Ja, han 
er sandelig opstanden!”

Hvor længe varer påsken så? Noget længere end 
påskeferien i hvert fald: 40 dage til Kristi Himmel-
farts dag, og så yderligere 10 dage til pinse. Det er 
den store glædestid i kirkeåret, hvor man netop ikke 
faster, men jubler over den Guds magt, der gjorde 
livet stærkere end døden. Ganske som vi også gør 
det hver søndag hele året
                                       Anne Kathrine Rafn Hauge

FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 
MANGLER INDSAMLERE TIL 
VORES SOGNEINDSAMLING
Tekst: Jytte Philipsen.

KOM OG GØR EN FORSKEL 
og hjælp med at sende et bidrag. 

I år samler vi ind til de mennesker, 
som er ramt af klimaforandringerne, 
og som bor i de fattigste egne på jorden. 
De har brug for vores hjælp til klimatilpasning og 
omstilling. En proces som Folkekirkens Nødhjælp 
hjælper dem med. 

VI SAMLER IND SØNDAG, D. 10. MARTS KL.11.00 
FRA KIRKELADEN, KIRKEBAKKEN 1, 5881 SKÅRUP. 

TILMELD DIG/JER til jyttephilipsen@hotmail.com 
eller på mobil 28 31 63 00 eller duk op på selve 
dagen. Vejret plejer at være godt, og efter indsam-
lingen bliver der et lille traktement med kaffe/the /
sodavand og en bid brød. 

TILMELDING TIL SKÅRUP KIRKES 
MAIL-LISTE VEDR. ARRANGE-
MENTER, NYHEDER OG ANDET
Da mange fra menigheden har efterlyst at få besked 
om kommende arrangementer, eventuelle afl ysnin-
ger eller andet i Skårup Kirkes regi, oprettes der nu 
en mailliste, som interesserede kan skrive sig på.

Man kan tilmelde sig maillisten på følgende måder:

1. skrive sig på en liste, der ligger i Tårnrummet 
    i kirken.
2. henvende sig til Skårup Kirkekontor på mail til    
    ekss@km.dk (sekretær Ellen Sørensen) eller
3. via kirkens hjemmeside www.skaarupkirke.dk 

Det vil til enhver tid være muligt at framelde sig 
listen igen.                
       Mange hilsner Menighedsrådet.

LEJLIGHEDSKORET 
VED SKÅRUP KIRKE
Har du lyst til at synge i kor? Så er der en glimrende 
(og hyggelig) lokal mulighed.

Skårup kirke har etableret et kor, der ved givne lejlig-
heder deltager i kirkelige handlinger – i øjeblikket fi re 
gange årligt: en høstgudstjeneste, en gudstjeneste 

     op mod jul, en gudstjeneste i forbindelse med 
Påsken, og endelig en musikgudstjeneste 2. Pinsedag.                                                        
Der vil være et prøve- og øveforløb på fem gange, 
inden vi skal optræde.

Du er altså ikke bundet af at skulle øve hver uge, 
men blot i disse fi re perioder på fem uger hver, samt 
en gudstjeneste, hvor vi indgår både som et led i 
gudstjenesten og som et musikalsk supplement.

Vi øver om onsdagen kl. 10.00 – 11.45 i Kir-
keladen, og er p.t. ca. 10 sangere, men vi kan 
sagtens bruge nogle fl ere. Der stilles ikke spe-
cielle krav for at kunne deltage, om end det vil 
være en fordel, hvis du synger nogenlunde rent.                                                                                                                                            
Koret ledes af Skårup kirkes kirkesanger, Erik H. A. 
Jakobsen, der har en musikuddannelse fra Køben-
havns Universitet, samt 40 års erfaring som korsan-
ger og – dirigent.

Næste gang, vi mødes, er 13. marts 2019, hvor vi 
øver op mod Påske.    

Koret synger ved Gudstjenesten enten Palmesøndag 
den 14. april kl. 10.00 eller Skærtorsdag den 18. april 
kl. 19.00. Den endelige dato offentliggøres senere.

FYRAFTENSFOREDRAG 
I SKÅRUP KIRKE
Tekst: Jytte Philipsen. 

Torsdag den 7. marts kl. 17.00. Anne-Cathrine 
Riebnitzsky. Se på navnet! Ja, det lyder dramatisk. 
Hun svarer ganske rigtigt til sit navn, og hun er en 
særdeles spændende dame.
Riebnitzsky har et imponerende CV. Med fi losofi kum 
på Teologisk Fakultet, forfatterskole i København og 
uddannet sprogoffi cer i russisk.

Anne-Cathrine Riebnitzsky debuterede i 2006 med 
en novellesamling. Siden har hun bl.a. skrevet 
biografi en ” Kvindernes Krig; en dansk soldats møde 
med Afghanistans kvinder ” fra 2010.
I 2012 udgav hun ”Den stjålne Vej ” samt romanen 
”Forbandede Yngel ”, som hun modtog De Gyldne 
Laurbær for i 2014. Blot for at nævne nogle af 
forfatterens værker.

I hendes foredrag holder hun sig til sin seneste 
udgivelse: ” Smaragdsliberen ” fra 2018.

I romanen følger man den ældre jøde, Pierre, der 
får hjertestop, men bliver genoplivet. Pierre arbejder 
dygtigt som diamantsliber for Fabian Zimmermann i 
Sydtyskland. Da Pierre synes at være kommet sig, så 
får han den største smaragd, som Fabian har gemt i 
sin samling i 30 år.

Vi følger Pierres intense arbejde med at forarbejde 
denne ædle sten samtidig med, at vi alvidende følger 
Pierres datter Zara, der er kunsthistoriker og ateist. 
Under sit arbejde oplever hun et mirakel, som red-
der hende fra den visse død.

Anne-Cathrine Riebnitzsky kommer ind på centrale 
temaer som: Hvilken rolle spiller religion i menne-
skers konfl ikter med hinanden? og Hvordan kan 
jøder, muslimer og kristne i nutiden vælge at forfølge 
og bekæmpe hinanden eller, som bogens personer 
bygge venskaber på deres fælles interesser og i 
respekt for hinandens respektive tro? 

Pris for foredraget incl. sandwichs og drikkevarer : 
100,00 kr. 

Beløbet betales KONTANT ved indgangen på selve 
dagen.

Tilmelding er på mail til:  jyttephilipsen@hotmail.com     
Mobil 28 31 63 00 - gerne sms på mobil eller til 
kirkens kontor torsdag kl. 08.00 - 12.00 hos Ellen 
Sørensen på tlf.  23 42 81 57. 
Du/ I vil derved blive skrevet på listen og få adgang 
samt traktement.

TILMELDING SENEST SØNDAG D.3. FEBRUAR 
KL.18.00. 

VIGTIGT!  Giv venligst besked i tilfælde af afbud, så 
andre kan få pladsen. 

     SYNG SAMMEN
Tirsdag den 2. april kl. 19.00. 
Til vores faste “syng sammen” aften, medvirker 
skoleleder Steen Christian Knutzen. Ud over at være 
ny leder på Skårup skole er Steen en dygtig pianist, 
sanger og komponist. Han vil vælge nogle fælles-
sange og derudfra for tælle lidt om sig selv og sit 
forhold til musikken. Mon ikke også vi kan få 
en enkelt af hans egne sange at høre..? 

Ved klaveret sidder en veloplagt organist 
og måske Steen selv.

JUBILÆUMSKONCERT MED 
VOKALGRUPPEN FONTANA 
UNDER LEDELSE AF 
ERIK H. A. JAKOBSEN.
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Kurt Løve Kølle.

Søndag den 2. december kl. 16.00
afholdt vokalgruppen Fontana sin koncert nr. 100 i 
Skårup kirke. Kirken var fyldt med forventningsfulde 
tilhørere, som ikke kunne undgå at blive begejstret 
for korets fremførelser, ja, sangmæssige præstationer.

De ældste sange var fra 1500-tallet og de nyeste 
fra 1970-erne. Repertoiret var bredt sammensat og 
viste fornemt den spændvidde, som koret sangmæs-
sigt formår. Programmet var meget alsidigt, og som 
tilhører blev man grebet af den virtuositet koret 
fremførte numrene med. 

Efter koncerten var der, i anledning af, at det var 
koncert nr. 100, champagne og snacks til alle i 
Tårnrummet. Mens der blev skålet og sagt tillykke 
med jubilæet, sang koret to julesange i den lettere 
genre. Den ene var ”Rudolph med den røde tud”. 
Smukt og klangfuldt. 
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SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD     MARTS - APRIL 2019 
   

REJSEN MOD PÅSKE
Påsken falder sent i år. Der er gode chancer for forårsvejr, selvom man jo aldrig skal stole på april. Vi har lidt 
fået for vane at kalde det ”påske”, så snart skolebørnene får ferie, og så lade den slutte 2. påskedag. 

Kirkeligt set er det dog en del mere omfattende: Ikke en ferie, men en rejse frem mod de dage, hvor vi i 
fortællingens form gentager og gennemspiller påskens store drama i ”den stille uge” fra palmesøndag til 
påskelørdag. Rigtig påske er det først Påskemorgen, når vi fejrer Jesu opstandelse fra de døde, og endeligt 
kan ønske hinanden ”god påske!” … for indtil da er der jo ikke noget særligt godt ved den.

Vi har en lang vej foran os inden vi når så langt – traditionelt set forberedes påsken i hele 70 dage: Så snart 
vi er forbi ”Sidste søndag efter helligtrekonger” begynder ”for”fasten (hvor man ikke faster, men indstiller sig 
på at skulle gøre det) og fra ”Askeonsdag” (onsdag efter Fastelavns søndag). Så kommer selve ”den store 
påskefaste”, som varer 40 dage (søndagene regnes ikke med). 

Det er en tid til dyb eftertænksomhed, også selv om det her til lands gik ganske af mode at faste ”rigtigt” 
efter Reformationen.  Mange andre kirkesamfund fastholder dog stadigvæk fasten som noget, der styrker 
både bøn og tankevirksomhed. Typisk ved at man spiser mindre end normalt, holder sig til det veganske, og 
også skærer ned på alt det andet, vi til dagligt distraherer os selv med. Det er altså hverken tænkt som en 
sultekur eller et selvrealiseringsprojekt: Tankerne rettes mod Gud, ikke mod at vise sig selv frem som særligt 
from eller selvbehersket.  
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Gudstjenester og arrangementer fra februar til april 2019

Februar
Onsdag d. 20. feb. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 24. feb. S. Seksagesima kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Marts
Søndag d.  3. mar. Fastelavn kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Tirsdag d.  5. mar. Syng sammen i Kirkeladen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Torsdag d.  7. mar. Fyraftensforedrag kl. 17.00 Anne-Cathrine 
Riebnitzsky

Søndag d. 10. mar. 1. s. i fasten kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Onsdag d. 13. mar. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Søndag d. 17. mar. 2. s i fasten kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen   

Onsdag d. 20. mar. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Onsdag d. 20. mar. Musik & Stilhed kl. 17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 24. mar. 3. s i fasten Kirkekaffe kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge     

Onsdag d. 27. mar. Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00    

Søndag d. 31. mar. Midfaste kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen   

April
Tirsdag d.  2. april Syng sammen kl. 19.00 Rasmus Grønborg

Onsdag d.  3. april Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Søndag d.  7. april Mariæ Bebudelses dag kl. 10.00 A. K. Rafn Hauge

Onsdag d. 10. april Lejlighedskoret øver i Kirkeladen kl. 10.00

Søndag d. 14. april Palmesøndag kl. 10.00 A.K. Rafn Hauge

Torsdag d. 18. april Skærtorsdag kl. 19.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 19. april Langfredag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Søndag d. 21. april Påskedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Mandag d. 22. april 2. Påskedag kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

Søndag d. 28. april 1. s.e. påske  kl. 11.30 Christian 
Hartmeyer-Dinesen

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

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

Fra 15. januar kan vikarpræst 
Anne Kathrine Rafn Hauge kontaktes på 
Tlf. 28 49 62 26  ·  E-mail: AKRH@km.dk

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

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

Kirkeværge:  
Verner Christensen ·   Tlf. 23 60 02 18

Graver: 
Brian Riber ·   Tlf. 29 85 32 10

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

Gravermedhjælper:  
Jytte Clausen ·   Tlf. 62 23 16 73

Organist: 
Rasmus Grønborg ·   Tlf. 21 29 24 34

Kirkesanger:
Erik Jakobsen ·   Tlf. 28 77 91 70 

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

Fotograf: Margit Løve kølle
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Vi vil Vejstrup	
 

Til alle, der vil være en del af fællesskabet omkring  
Vejstrup forsamlingshus 

 

 
Vi indbyder jer til  

fælles start på det nye foreningsår  
Tirsdag den 26. februar kl. 18.00 – cirka 21.00 

 

Program: 

1. Spisning og generalforsamling i Forsamlingshuset og Støtteforeningen 
2. Fælles start på det nye foreningsår 

      		  

Det er helt gratis – og du får 

• En let anretning til aftensmad     

• Mulighed for at høre om arbejdsgrupperne og samarbejdet mellem dem og bestyrelsen  

• Mulighed for at komme med forslag til forsamlingshusets årsplan 

• Kaffe og kage  

 

Vi glæder os til at se dig, og for at vi kan vurdere, hvor meget mad der skal købes, vil vi gerne have 

tilmelding til spisning senest tirsdag den 19. februar – sms venligst til Karina på tlf. 51802892 

	 	 	 	 	

Venlig hilsen  

    Bestyrelsen og kommunikationsgruppen 
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Vi vil Vejstrup	
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i 

Vejstrup Forsamlingshus og Støtteforeningen for Vejstrup Forsamlingshus 

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 18.00 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne udleveres på mødet. 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i Forsamlingshusets bestyrelse: 

Lars Møller Andersen 

Finn Jespersen 

Elisabeth Antonsen 

 

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg i Støtteforeningen: 

Signe Haugstad 

Karina Tørnqvist 

Lone Bech Nellemann 

Inge Nielsen 

 

 

 

Velkommen til koncert i Vejstrup Forsamlingshus fredag den 29. marts 

Dissing og Las synger Dylan. 

Det bliver en oplevelse af de bedste – og mad og musik koster kun 250 kr. 

Billetbestilling på telefon 81612106. 

 

 

 

Hvis du er på Facebook, så husk at holde dig opdateret om informationer og arrangementer i 
Forsamlingshuset på Det sker i Vejstrup, Fyn 
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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

 
 
 

 
 
 

  

 Hjælp til pasning af haver og  
grønne områder. 

 Løsning af enkelt opgaver 
eller pasningsaftale. 

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

 Kristian Kølln  
Tlf. 40711344 

AgroNatur 
  Grøn Service 

 

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

Tlf. 62 28 11 38
www.vejstrupblikvvs.dk

post@vejstrupblikvvs.dk

( 91 62 64 57

Privat diskret anonym 
alkohol rådgivning

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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NYT FRA DAMGÅRDSKLUBBEN. 
Afholdelse af den ordinære generalforsamling i Damgårdsklubben mandag den 28. januar. 

Dagsorden:  

Punkt 1: Formanden byder velkommen. 

Ad. 1: Formand, Erik Knudsen, bød alle velkommen og fortalte, at det var 16. gang, at der blev 
afholdt hjælperkomsammen i forbindelse med afholdelse af generalforsamlingen.     

Punkt 2: Valg af dirigent. 

Ad.2: Jørgen Erik Kristensen blev valgt som dirigent.  

Punkt 3: Formandens beretning. 

Ad. 3: Formanden rettede en tak til alle, der har ydet en indsats til fordel for foreningen. En stor tak 
til K.E. Rasmussen for den store indsats, han har ydet i årene som kørselsleder. Ligeledes en stor 
tak til alle chaufførerne og velkommen til den nye kørselsleder Finn Pedersen.  

Foreningen har solgt 771 medlemskort i 2018. Dette antal medlemmer er bestyrelsen tilfredse 
med. 

Af aktiviteter i 2018 har der været afholdt det årlige spillegilde i samarbejde med borgerforeningen. 
Dette fandt sted den 18. maj og gav et overskud på 11.580,- kr. Den 2. september blev der afholdt 
loppemarked. Overskuddet blev på 17.400,- kr. Den 2. december afholdtes Julemarked på 
Damgården. Overskuddet blev: 4.900,- kr. 

Foreningen har fået et tilskud til bussen Oskar fra Svendborg Kommune. Beløb: 24.793,- kr. 

Til Damgården er der i alt givet 32.858,- kr. Beløbene er fordelt således:  

• en løvfaldstur: 6.440,- kr.  
• en dementstol: 9.531,- kr. 
• blomsterkrukker: 3.000,- kr. 
• underholdning: 2.000,- kr. 
• sangbøger: 11.887,- kr.  

Punkt 4: Fremlæggelse af revideret årsregnskab. 

Ad. 4: Kasserer Ingrid M. Nielsen gennemgik regnskabet. De investeringspapirerne, bestyrelsen 
har valgt at investere i, er med en lav aktiespecifik risiko. Hvert år tager bestyrelsen op til 
overvejelse hvor længe bussen Oskar kan køre.  

Punkt 5: Forslag til budget. 

Ad 5: Punktet udgår. 

Punkt 6: Forslag til kontingent for det kommende år. 

Ad. 6: Kontingentet fastholdes på 30,- kr. pr person. 

Punkt 7. Indkomne forslag. 

Ad. 7: Intet. 

Punkt 8: Valg af bestyrelse.  

Ad. 8: På valg var Ingrid M. Nielsen, Hanne Hansen, Erik Knudsen og Peter Rasmussen.  
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Erik Knudsen ønskede ikke genvalg.  

De andre tre bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg.  

Allan Rasmussen blev valgt ind som nyt medlem i bestyrelsen.  

Bestyrelsen består nu af: Ingrid M. Nielsen, Marianne Hansen, Hanne Hansen, Sanne 
Rasmussen, Peter Rasmussen, Hans Rasmussen og Allan Rasmussen.  

Punkt 9: Valg af 2 suppleanter.  

Ad. 9: Åse Jensen ønskede ikke genvalg.  

Jan Nielsen og Reinhardt Jensen blev valgt til suppleanter. 

Punkt 10: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Ad. 10: Annie Buch og Mogens Christensen modtog genvalg.  

Revisorsuppleant Johanne Knudsen ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Erik Knudsen.  

Punkt 11: Evt. 

Ad. 11: Ingrid M. Nielsen og Hans Rasmussen opfordrede til, at nogle af de menige medlemmer af 
Damgårdsklubben ville påtage sig at sælge medlemskort. Der blev en længere debat om dette - 
for og imod.  

En af chaufførerne (Poul Erik) opfordrede til, at der blev kikket på prislisten. Chaufførerne håber 
på, at det gode samarbejde med bestyrelsen vil fortsætte, og at chaufførerne vil blive inddraget, 
hvis/når der skal anskaffes en ny bus. Mekaniker Jan Nielsen mener, at bussen kan holde 6 år 
mere. Dette var der delte meninger om. Der har i 2018 været et overskud på bussen Oskar på 
14.766,- kr.  

Hans Rasmussen takkede Erik Knudsen for, at han påtog sig formandsposten i 2018. 
Sektionsleder Jonna Dirksen gav chokolade til bestyrelsen for det gode arbejde, de gjorde til gavn 
for beboere og brugere af Damgården. Peter Rasmussen takkede K.E. Rasmussen for hans 
indsats som kørselsleder. K.E. Rasmussen sluttede af med at sige, at arbejdet havde været 
positivt.   

Referent: Margit Løve Kølle. Åbyskov den 29. januar 2019.   

Fotos: Peter Rasmussen. 
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DANMARK 
REDDERLIV.DK 
BLIV FØRSTEHJÆLPER 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotos: Henning 
Philbert, Gudmund Larsen og Jørgen Larsen.  

Ifølge Dansk Hjertestopregister får knap 
4.000 mennesker hvert år hjertestop uden for 
sygehus. Heraf overlever 12,7 % i mere end 
30 dage. For at overleve et hjertestop er det 
yderst vigtigt, at der sættes ind med 
kvalificeret førstehjælp hurtigst muligt, idet 
chancen for overlevelse falder med 10% for 
hvert minut, der går. Hvis en person får 
hjertestop, og der ikke ydes livreddende 
førstehjælp, inden ambulancen når frem, 
overlever én ud af 30. Ydes der livreddende 
førstehjælp af lægmand overlever én ud af 8. 
Det har således stor betydning for 
overlevelsen ved hjertestop, at der 
påbegyndes hjertelungeredning og anvendes 
hjertestarter inden for de første minutter. 
Dansk folkehjælp har derfor sammen med 
Region Syddanmark, Region Sjælland og 
FirstAED taget initiativ til projektet DANMARK 
REDDER LIV.  

Med DANMARK REDDER LIV får borgere i et 
lokalområde mulighed for at blive tilkaldt til at 
yde førstehjælp efter hjertestop. De vil med 
regionens udkaldssystem kunne tilkaldes fra 
regionens AMK Vagtcentral og være fremme 
inden for ganske få minutter.  

Initiativ til opsætning af en 
hjertestarter i Åbyskov. 
I Åbyskov tog Gudmund Larsen, Jan Madsen 
og Jens Iversen, som tilsammen kaldte sig ” 
”De 3 gamle mænd”, i 2014 initiativ til en 
indsamling til en hjertestarter i Åbyskov. 
Pengene kom ind ved fællesspisning i 
Åbyskov Forsamlingshus. Da pengene var i 
hus, indkaldte Gudmund Larsen til et 
beboermøde i Forsamlingshuset. Mellem 30-
40 personer mødte frem. Hovedparten var 
interesserede i at deltage, hvis hjertestarteren 
skulle i brug. 4 meldte sig straks til at være 

kontaktpersoner for alarmcentralen. Hver af 
de 4 personer havde hver 3 assistenter under 
sig, som de kunne ringe til, hvis de selv var 
forhindret i at møde frem, når der var brug for 
hjælp. Hjertestarteren var primært beregnet til 
akut hjælp i Åbyskov/Skårupøreområdet, og 
hjertestarteren kom i brug én gang under det 
gamle system. I 2018 blev der blevet lavet et 
samarbejde mellem Region Syddanmark og 
Dansk folkehjælp, fordi Dansk Folkehjælp har 
fået midler fra TRYGFONDEN til at uddanne 
førstehjælpere, der kan tilkaldes i forbindelse 
med hjertestop. I alt 7 personer fra 
Åbyskovområdet har været på 
førstehjælpskurser for at blive godkendt som 
førstehjælpere i forbindelse med Danmark 
redder liv.  

 

Gudmund Larsen, der er kontaktperson 
for førstehjælpergruppen i 
Åbyskov/Skårupøre fotograferet sammen 
med underviseren fra Dansk Folkehjælp 
ved en kursusdag i Åbyskov 
Forsamlingshus.  

Da responstiden fra alarmen går til hjælperne 
er fremme på ulykkesstedet som tidligere 
nævnt er altafgørende for resultatet af 
indsatsen, vil gruppen af førstehjælpere i 
Åbyskovområdet stærkt opfordre beboerne i 
Skårup til at gå sammen om etableringen af 
en hjertestarterforening i selve Skårup. Der er 
jo placeret en hjertestarter ved SuperBrugsen 
i Skårup og én ved Kultur- og Idrætscenteret, 
men der er ikke etableret en gruppe af 
personer, der kan og vil varetage dette 
frivillige arbejde. 

Førstehjælperne i Åbyskov står gerne til 
rådighed med oplysninger og vejledning, hvis 
borgere i Skårup ønsker dette.  
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Til orientering kan fortælles, at bestyrelsen i 
Åbyskov Forsamlingshus besluttede ved 
sidste generalforsamling at betale 
vedligeholdelsesudgifterne til hjertestarteren. 
Dette er et beløb på ca. 3.500, kr. hvert 2. år.  

 

Der øves på en dukke i at give førstehjælp.  

 

Første udkald med hjertestarter fra 
Åbyskov. 

En nat i januar 2019 lød den første alarm i 
Akutudkalds App'en hos Lennart Greve og 
Lea Holch. I løbet af 10 minutter var begge 
fremme og ankom kort før ambulancefolkene, 
som derefter overtog arbejdet med at give 
hjertemassage. Alt fungerede perfekt, også 
samarbejdet med ambulanceredderne, hvor 
begge førstehjælpere fik en positiv 
tilbagemelding for godt samarbejde.  

 

Lea Holch og Lennart Greve foran 
hjertestarteren placeret på Åbyskov 
Forsamlingshus. Vestene er sponsoreret 
af Danmark Redder liv. 

Lennert Greve viser, hvordan man åbner 
hjertestarterboksen og tager 
hjertestarteren ud.  

 
 

 

 

Gruppen af førstehjælpere i 
Åbyskov/Skårupøreområdet.                                                
Fra venstre imod højre: Tina Ærenlund, 
Jan Askholm, Lea Holch, Lisbeth Sandal 
Johanneson, Mette Quist, kontaktperson 
Gudmund Larsen, Kurt Løve Kølle og 
Lennart Greve. 
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Kontakt skoleleder 
Benni Hauge Pedersen
Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk

www.jsxl.dk   
Nyborgvej 2   
5700 Svendborg

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

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909

dl
bg
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k

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

 

Den Kommunale Dagpleje i Østerdalen 

Rammen om det gode børneliv for de 
yngste i Skårup – Oure – Vejstrup 
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1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, Åbyskov Forsamlingshus 

 

Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus! 
 
Generalforsamling onsdag den 6. marts kl. 18.00: 

   

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægternes §  9 og annonceres i ugeavisen.  
Efter generalforsamlingen serveres der biksemad med spejlæg. 
 
Mød op og få indflydelse på, hvad der skal ske i dit forsamlingshus. 

▀ 
 
Dilettant 2019 ”Farlig fødselsdag! 
 
 

    

 
I december nummeret af Folk & Fæ blev året stykke 
omtalt.  Stykket opføres:  
Lørdag den 16. marts kl. 14.00 med generalprøve, hvor 
der er gratis adgang, kaffe og kage kan købes.  Om 
aftenen er det 1. forestilling med spisning kl. 18, pris 225 
kr. inkl. buffet, forestilling, levende musik og dans ved 
Dan & The Dominos.  Ønsker man kun at overvære 
forestillingen er prisen 140 kr. 
 
Søndag den 17. marts kl. 14: 2. forestilling, der servers 
kaffe og kage i pausen. Pris 100 kr., børn 50 kr. 
 
Tirsdag den 19. marts kl. 19.30: 3. forestilling, der 
serveres kaffe og kage i pausen. Pris 100 kr., børn 50 kr. 

Fredag den 22. marts 4. forestilling med spisning kl. 18, pris 225 kr./ børn 100 kr. inkl. buffet, 
forestilling, musik og dans ved DJ Hartz.  Ønsker man kun at overvære forestillingen er prisen 140 kr. 
Billetter kan købes/bestilles på: https://aabyskov.nemtilmeld.dk.  Det er også muligt at tilmelde sig 
på: tilmeld@aabyskov-forsamlingshus.dk  evt. til Preben på telefon 2147 1488.  
 
Der gives rabat til grupper på 20 eller flere med 15 kr. pr. person. Ved gruppetilmelding kontakt 
Jørgen på telefon 4224 7143. 
 
Kort om handlingen: 
Det er lørdag eftermiddag på Annes terrasse.  Her hygger Anne og hendes nye kæreste, Jesper, sig.  
Intet skal ødelægge deres fred og idyl. 
 
Anne har udsendt invitation til sin fødselsdag, hvor alle veninderne er indbudt.  Desværre må hun have 
skrevet forkert dato på invitationen, for pludselig ringer det på døren og veninderne kommer en efter 
en.  
 
Anne har imidlertid et problem, idet hun sammen med veninderne har svoret, at mænd er af det onde 
og dem vil de ikke have noget at gøre med. Så hvordan skal situationen løses?  Anne må have gemt 
Jesper væk og veninderne må ikke opdage, at han er på besøg. 
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Men er det er så enkelt? Kan veninderne undgå at opdage at Jesper er på besøg eller gennemskuer de 
situationen?   
 
Kom og få svaret ved at se forestillingen og ikke mindst få et godt grin. 
 
Kom og vær med til nogle hyggelige timer og få en svingom til god musik ved lørdags- og 
fredagsforestillingen. 
 
 

    

Fra en øve-aften. 
   
I år har vi satset mere på musik til dans.  Kom og få en svingom til Dan & The Dominos lørdag den 
16. marts og fredag den 22. marts er det DJ Hartz ”Den levende Jukeboks” der spiller. 
 

 

Dan & The Dominos spiller en forrygende cocktail 
af numre fra dengang mor var ung og frem til 
engang i 90´erne. De er kendt for i en direkte, 
nonchalant og charmerende aflevering  spille alt fra 
Elvis, Beatles, Rolling Stones til, John Mogensen, 
Gasolin m.fl. Gruppen består af:  Dan synger, Søren 
spiller guitar, Sander slår trommerne og Ole spiller 
på bassen. 
 

 
DJ Hartz - Den levende Jukebox - kan hele repertoiret - spiller 
til alt, lige fra skoledisco, 18-60 års fødselsdage, bryllupper og 
andre festlige lejligheder det være sig på Fyn eller andre steder 
i landet.  
 
Der er musik for enhver smag, hvor der også er fokus på at 
musikken er til at danse efter og det er svært at sidde alt for 
længe uden at komme ud på dansegulvet. 
 
Vi er sikker på at Bandet og Hartz giver god musik og 
underholdning – så alle kan glæde sig til de to aftner. 

 

 
 

 
Dilettanthæftet: 
I lighed med tidligere år husstandsomdeles ”dilettanthæftet” i postnummer 5881 i sidste halvdel af 
februar.  Hæftet indeholder om omtale af hvad der er sket i forsamlingshuset i 2018 og et indstik der 
orienterer om de foreløbigt planlagte aktiviteter i 2019. Hvis hæftet ikke ligger i postkassen senest 
første uge i marts og du er interesseret i at få det, så kontakt Jørgen på telefon 4224 7143 

▄ 
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Støttegruppen holder forårsbanko torsdag den 28. marts kl. 19. 
 

 

 

Som vanligt holder støttegruppen forårsbanko.  Dørene åbnes kl. 18 og der 
er som altid mulighed for at købe kaffe/te og kage i pausen – baren er 
naturligvis også åben. 
 
Vi prøver denne gang også med pengegevinster, men som det hører sig til 
ved et traditionel bankospil,  er der også gode kødpakker som gevinster. 
 
Der er mulighed for at benytte Damgårdsbussen.  
Bestilles på tlf. 7121 1231.  Pladser efter først til mølle. 

▄ 
 
NYT NYT NYT    Børneloppemarked søndag den 7. april kl. 14-16. 

 

 

Som et nyt tilbud til børn og børnefamilier 
arrangerer støttegruppen Børneloppemarked den 
7. april, hvor der kan sælges legetøj og meget 
andet som børnene er vokset fra eller har for 
meget af.  Vi ser jo ofte at børnene sætter en bod 
op på fortovet, så derfor skift fortovet ud med en 
bod i Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Sælgerne kan indrette deres bod fra kl. 12. 
 

Det er gratis at deltage i en salgsbod, men de der vil have en salgsbod, skal kontakte Gitte på tlf. 
3035 1557.  For at holde udgifterne nede for huset, vil der være entré på 10 kr. for børn og voksne  Der 
vil være en café, hvor der kan købes diverse drikkevarer, kaffe/te, pølsehorn m.m. 

▄ 

 

 

 
Årets første fredagsbar bliver fredag den 3. maj. 
Efter endt ombygning er der grund til at slukke tørsten og få et 
par hyggelige timer med venner og naboer. Det er også her 
man kan benytte lejligheden til at se resultaterne af 
ombygningen – den nye garderobe og de nye toiletter.  
 

Det er som altid fra kl. 16 – vi ses. 
▄ 

 

Kom og spis sammen! 
Støttegruppen serverer tarteletter ad libitum - onsdag den 15. maj kl. 18.00: 
       

         

Støttegruppen serverer igen tarteletter.  Der serveres 3 
slags tarteletter fra gryderne, så kom og spis jer mætte 
– tag børn, familien, venner og naboen med.  Det er 
altid hyggeligt at være flere til at spise sammen.  
Efter tarteletterne er der kaffe m. småkager til de 
voksne og til børnene er der is.   
Hvis børnene skulle kede sig er der indrettet et 
legehjørne.  Vi er sikre på, at alle kan få et par 
hyggelige timer. 

Pris voksne: 60 kr. for tarteletter og kaffe. Pris for børn: 25 kr. for tarteletter og is. 
Tilmelding på https://aabyskov.nemtilmeld.dk evt. til Gitte på tlf. 3035 1557 – senest den 13. maj. 

▄ 
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Renoveringen er kommet godt fra start! 
 

I Folk & Fæ fra december blev der orienteret om, at vi den 7. januar begyndte på et nyt projekt – nye 
toiletter og ny garderobe. Vi er tilfredse med forløbet indtil nu, idet meget tyder på, at håndværkerne er 
lidt forud for tidsplanen.  Alt er ved at tage form, så vi kan danne os et billede af, hvordan det endelige 
resultat kommer til at se ud. 
 

         
 
Vi forventer at byggeriet er afsluttet i sidste halvdel af april, men inden da er der brug for hjælpende 
hænder til nedbrydning på det gamle herretoilet, planering af gulv, maling af vægge, træværk, 
indretning af depotrum, renovering af lokalet på balkonen, rengøring og meget mere.  For at holde 
udgifterne nede, er der brug for et eller flere hold frivillige. 
 
Har du lyst til at hjælpe med til at løse nogle af de mange opgaver,, så vil bestyrelsen være taknemlig, 
hvis nogen vil give et par timers arbejde til de opgaver, som ikke laves af håndværkerne.  
Kan du male, pudse vægge gøre rent eller sørge for forplejning til de arbejdende folk, så send en mail til 
Elin Boss – elinbosshansen@hotmail.com – eller ring til Arne Post tlf. 2381 7337. 
 
I maj måned vil der blive holdt en fest, hvor vi kan markere at vi nu har fået ordne toiletforhold.  Se 
nærme i Folk & Fæ der udsendes i april og de husstandsomdelte flyer. 

▄ 
 

Afholdte arrangementer: 
 

Juletræsfest den 22. december 
 

 

Traditionen tro blev der holdt juletræsfest i for-
samlingshuset den 22. december. Der deltog 
omkring 80 – børn, forældre og bedsteforældre.  
 
I lighed med juletræ i 2017 blev der serveret 
risengrød og der blev spist godt af de mere end 20 
liter grød, der var kogt. 
 
Der blev sunget og danset om juletræet, der blev 
fortalt julehistorie og der var sanglege.  Stor tak til 
Åge fra Skårupøre Strandvej, der spillede op til 
dans om juletræet og til sanglegene.  Julemanden 
kom og delte godteposer ud til alle de forvent-
ningsfulde børn.   

Der var amerikansk lotteri med julepakker, hvor der var nok, så alle børn fik en pakke.  Til de voksne var 
der en serie med voksengaver. 
 

Vi siger tak for god opbakning til årets juletræ og tak til alle hjælperne, uden dem havde der ikke blevet 
juletræsfest. 

▄ 
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VI SØGER HJÆLPERE TIL  

BANKO!  
HVER ANDEN SØNDAG I HALLEN 

SØNDAGE I LIGE UGER  
KL. 17-22 

OPGAVEN BESTÅR I: 
OPSÆTNING AF BORDE, SALG AF PLADER, TJEK AF PLADER 
UNDER SPILLET OG OPRYDNING EFTER SPILLET. 
 

Overskuddet fra banko går til ungdomsarbejdet i Skårup IF. Det er 
frivilligt arbejde. 
 
Kom op en søndag og se hvordan det foregår eller tag en snak med Arne 
Jensen. 
 
Kom til generalforsamlingen d.25.marts kl.19 og hør om SIF, SKI og 
Støtterne. 

DU KAN FÅ FLERE OPLYSNINGER VED AT KONTAKTE: ARNE JENSEN PÅ TLF. 23817337 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

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

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

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

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

DYREHANDEL
APS

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

Dennis Jakobsgaard,
- din lokale mand på Sydøstfyn

Andersen & Thomsen A/S
Sjælen bor på Sydfyn

1 felt
Pris: 1735,- 

pr. år
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Indbydelse. 
Fredag den 1. marts 2019 fejrer 
FITNESS SKÅRUP 10-års jubilæum. 
I tidsrummet kl. 16.00 – 17.00 
indbydes alle centrets medlemmer 
og alle andre interesserede til et 
åbent-husarrangement i centret 
beliggende på 1. sal i Skårup 
Kultur- og Idrætscenter.  
Det kan allerede her røbes, at der vil 
være en lille gave til alle 
medlemmer. 
Kom og vær med til at fejre 
begivenheden. 
På udvalgets og instruktørernes 
vegne 
formand, Martin Vieler. 

19.00
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Fitness Skårup 
fylder 10 år til marts. 
Tekst. Margit Løve kølle. Fotos: Henning 
Philbert. 

Besøg i Fitness Skårup, der befinder sig 
på 1. sal i Skårup Kultur- og Idrætscenter. 

Folk & Fæ er taget på besøg i Fitness Skårup 
i anledning af det nært forestående jubilæum, 
som vil blive markeret ved et åbent-hus 
arrangement den 1. marts mellem kl. 16.00 
og 17.00. 

Fitness Skårup er en afdeling under SIF, der 
startede i 2009. Martin Lilja Vieler er formand. 
Staben består i dag af ca. 20 DGI uddannede 
instruktører. Hver instruktør gennemgår et 40 
timers kursus over to weekender. Det er 
klubben, der betaler for uddannelsen. På den 
måde sikrer man sig, at instruktørerne er 
fagligt klædt på til opgaverne.  

 

Formanden for Fitness Skårup, Martin 
Vieler, og indoorbikeinstruktør Eva Buch. 

Der er tale om et fitnesscenter, der er drevet 
af frivillig arbejdskraft.  

Martin Vieler har været formand for Fitness 
Skårup i to år og har siddet i 5 mands -
udvalget i fire år.  

Martin Vielers start på arbejdet i Skårup 
Idrætscenter. 

Martin startede som fodboldtræner for mindre 
drenge, da hans egen søn fik lyst til at spille 
fodbold. Martin var også cross- og 
fitnessinstruktør. Sønnen fravalgte fodbold, 
og Martin valgte at gå ind i udvalgsarbejdet. 
Da Bodil Larsen, som indtil for to år siden var 
formand for Fitness Skårup, fratrådte jobbet 
som formand for Fitness Skårup, trådte 
Martin ind i stedet. Centret har 290 
medlemmer. Heraf er ca. 30 seniorer. 

 

Per Petersen og Maretin Vieler vurderer 
dagens øveprogram.  

  

Priser og tilmelding. 

Det koster 200,00 kr. i indmeldelsesgebyr og 
150,00 kr. pr. mdr. Man binder sig for min. 6 
måneder og skal være fyldt 15 år, for at 
kunne blive medlem. Børn må ikke opholde 
sig i centeret, med mindre der er indgået 
særlig aftale med udvalget. Er man fyldt 60 
år, kan man få et 1 års kontingent for 1.200 
kr. + 200 kr. i indmeldelsesgebyr. Så er der 
adgang på alle hverdage i tidsrummet 6.00-
14.00. Man melder sig ind og ud ved at skrive 
til: fitnessskaarup@gmail.com For alle øvrige 
brugere af centret er der adgang i tidsrummet 
kl. 06-22 alle ugens dage. Tiderne følger 
døråbningen i hallen. 

Nøgle til hallen. 

Ved indmeldelsen modtager man et kort, som 
er "nøgle" til hallen, og døren ind til 
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fitnesscenteret. VIGTIGT: Kortet er strengt 
personligt, og man må derfor ikke lukke andre 
ind i centeret med sit kort. 

 

Karina Egholm i gang med vægttræning. 

Instruktion og rundvisning. 

Alle nye medlemmer skal igennem en 
instruktør, enten for at få lavet et program 
eller for at få en rundvisning. 

Man kan ikke få en prøvetime, men man er 
velkommen til at få en forevisning af centeret, 
når der er en instruktør tilstede, således at 
man har mulighed for at danne sig et indtryk 
af, om centeret er et tilbud, man ønsker at 
benytte sig af. Fitness Skårup har modtaget 
tilskud fra fødevareministeriet og EU. 

Der er mange muligheder for varieret motion i 
centret.  

• Yoga 
• Pilates 
• Mave Balle Lår hold (kaldet MBL hold)  
• Indoorbike (tidligere kaldet spinning) 

• Crossgym. (om sommeren udenfor på 
den lille boldbane) 

• Styrketræning i maskiner og med 
frivægte 

Centrets aktiviteter henvender sig til 
almindelige motionister. Sunde og raske 
personer, der har lyst og energi til at holde sig 
i form. Har man skavanker, skal man have et 
program med fra en fysioterapeut eller 
lignende, så instruktøren ved, hvad personen 
kan og må.  

Noget specielt er, at man ikke behøver at 
være medlem af Fitness Skårup, hvis man 
udelukkende ønsker at deltage i en yoga-, 
pilates- eller Mave Balle Lår time. Så kan 
man gå ind på centrets hjemmeside og se, 
om der er ledige pladser, og hvis der er, kan 
man tilmelde sig. En lektion koster 30 kr., 
hvilket er meget billigt.  

Det er bredden, der bærer eliten. 

Martin fortæller, at det 
er lokalbefolkningen, 
der gør brug af centret. 
Der er sat instruktører 
på i de perioder, hvor 
man ved, at her 
kommer der flest 
mennesker. Det er 

naturligvis, når folk har fået fri fra arbejde, 
altså sent på eftermiddagen og om aftenen.   

 

Eva Buch holder indoorbike-holdet til 
ilden.  
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Tekst: Vibe. Fotos: Anja Hansen 

Kunstgruppen får henvendelser fra mange for-
skellige skabende mennesker i vores lokalområ-
de. Derfor er vores udstillinger i Kulturcente-
ret også meget forskelligartede og viser et 
bredt udvalg af fine kreationer. Det er ikke 
kun professionelle billedkunstnere, som viser 
værker frem. Her er åbent for glade amatører 
både ud i maleri og tegning, men også i skulptu-
rer, glaskunst, relieffer, keramik  og meget 
mere.  
Fra marts har vi fornøjelsen af at vise en pro-
fessionel, lokal grafisk designer, Anja Hansens 
farvestrålende billedkunstværker.  
Anja bor i Skårup og har sin grafiske virksom-
hed, Eyedeas Designbureau i Odense. 

Anja beskriver sig selv som passioneret for det kreative i 
faget. Hun arbejder med billedkompositioner i et foliema-
teriale, der kan monteres på alle glatte og rene flader.  
I sin virksomhed tager Anja udgangspunkt i oplæg fra 
hendes egne ideer men også fra kunder, der vil realisere 
deres ideer og ønsker i et visuelt udtryk.  
Hendes udvalg og brugen af foliefarver komponeres til et 
billede ud fra et foto, et tema eller en fantasi.  
Når Anja har en idé, starter hun med at tegne og forme 
billedets stil. Derefter klipper eller skærer hun foliefar-
verne ud. Alle foliestykkerne klæbes på det ønskede sted 
ved at tage bag-papiret af, så hver farve monteres step 
by step til det ønskede kunstværk. 

Folien er et plastmateriale og genkendeligt brugt til bl.a. 
wallstickers til vægge, bådstreamers, bygningshenvisnin-
ger, biler og cykeldekorationer. Dekorationsfolien kan 
bruges til udsmykning på mange ting. 
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Skårup Kunstgruppe 

Kunstværkerne som udstilles i SKI, er lavet på 3 mm aluminiums plader med 15 mm. afstand fra væg-
gen., hvilket giver en god dynamik. De kan også fås som plakater og kort. Værkerne er formet digitalt 
med programmet Adobes Software System og rentegnet i det grafiske program Illustrator. Når Anja 
har komponeret sit værk i vektor grafik i AI eller EPS filer, kan farverne enkeltvis skære ud på en fo-
lieskæremaskine. Farvestykkerne sættes derefter sammen til det færdige billedkunstværk. 
 
Anja glæder sig til at udstille i kulturcenteret 
og håber, at hendes smukke og farvestrålende 
kompositioner vil sprede glæde med de stærke 
foliefarver og motiver på væggene.  

Udstillingen kan ses fra mandag d. 4. marts og 
til slutningen af april. Der vil ikke være fernise-
ring i forbindelse med åbning af udstillingen. 

Hvis du er interesseret i et billede og gerne vi 
se, om det passer ind, kan billedet lånes i 14 da-
ge mod et depositum, som returneres, hvis bil-
ledet ikke købes.  

Vil du læse mere om Anjas arbejde og se flere 
billeder, kan du besøge hendes hjemme-
side: www.eyedeas.dk 

 
Kontakt Vibe: 41609211 / Ulla: 23230906 

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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance

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

30 24 71 86
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Stjernehimlen	lige	nu	–	sol	måne	og	planeter	
Af	amatørastronom	Erik	Appel,	Folk	&	Fæ`s	stjernerapporter,	Åbyskov	Amatørobservatorium,	Åbyskovvej	24.	

Det	største	øje	på	jorden	vendt	mod	himlen	
Jo	mere	lys	et	teleskop	kan	opfange,	jo	bedre	bliver	det	billede	det	kan	danne.	Derfor	er	størrelsen	vigtig	–	
jo	større	diameter	jo	bedre.	Nogle	af	de	største	teleskoper	findes	på	en	bjergtop	i	Chiles	ørken	i	
Sydamerika.	Her	er	fire	lige	store	teleskoper	kaldet	Very	Large	Telescope	(VLT),	de	er	hver	8,2	m	i	diameter	
og	de	kan	tilmed	kobles	så	de	virker	som	ét	stort	teleskop!		

Men	det	er	ikke	mere	nok!	Et	nyt	teleskop	er	på	vej	-	European	Extremely	
Large	teleskop	(ELT)	er	i	disse	år	under	opbygning	samme	sted	i	
Atacamaørkenen	3.060	m	over	havets	overflade,	hvor	luften	er	tør	og	klar.	
Teleskopets	spejl	bliver	på	ikke	mindre	end	39,3	m	i	diameter,	bestående	
af	i	alt	798	mindre	computerstyrede	små	spejle.		Det	bliver	verdens	største	
teleskop,	der	vil	virke	256	gange	kraftigere	end	Hubbleteleskopet,	som	
kredser	om	jorden	i	400	km	højde.	Hovedformålet	er	at	bidrage	til	det	
store	spørgsmål:	Er	der	andet	liv	i	universet	end	vores?	
ELT	forventes	først	i	drift	i	2024.	Pris	7	milliarder	kr.,	hvortil	også	Danmark	
bidraget	gennem	det	internationale	samarbejde	i	ES0	(European	Southern	
Observatory).				

ELT	i	Chile	(Model)	
	
Planeternes	dans	om	solen	
Mindre	kikkerter	kan	også	gøre	det.	Faktisk	er	det	utroligt,	hvad	man	kan	få	ud	af	en	håndholdt	kikkert	med	
en	forstørrelse	på	omkring	10	gange,	eller	endnu	bedre	et	lille	teleskop	på	stativ	med	et	spejl	på	omkring	
110	mm.	
Der	er	som	bekendt	påvist	8	planeter	(indtil	nu!)	omkring	vores	sol	(Plutoiderne	ikke	medregnet)	og	de	
farer	rundt	om	solen	i	samme	retning	med	forskellig	hastighed	afhængig	af	afstanden	til	solen.			
Lige	nu	og	et	par	uger	ind	i	marts	måned	kan	man	opleve	det	sjældne	syn,	at	se	hele	tre	planeter	på	linje	i	
de	tidlige	morgentimer.	
Den	28.	februar	kan	man	tilmed	få	månen	med	på	linje	med	Venus,	Saturn	og	Jupiter,	som	det	fremgår	af	
nedenstående	billede.	

Den	28.	februar	2019	kl.	0630	lige	over	den	sydøstlige	til	sydlige	horisont:	Venus,	Saturn,	månen	og	Jupiter	på	linje.	

Månernes	dans	om	planeten	Jupiter	
Mens	Jorden	højst	usædvanligt	kun	har	én	måne,	har	solsystemets	største	planet	Jupiter	hele	79	satellitter	-	
eller	måner		-	der	alle	danser	rundt	om	Jupiter	i	forskellig	afstand.		De	fire	inderste	måner	-	Io,	Europa,	
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Ganymede	og	Callisto	-	kan	med	lidt	held	ses	i	en	kraftig	kikkert,	gerne	på	stativ.		Om	morgenen	den	10.	
marts	står	Jupiter	op	ved	3-tiden	om	morgenen,	og	vi	er	på	det	tidspunkt	så	heldige	at	se	alle	fire	måner	
ligge	på	linje	i	retning	mod	Jorden,	som	det	fremgår	af	nedenstående	billede.		Mellem	kl.	04	og	05	er	
fænomenet	tydeligst,	så	tidligt	op	for	at	se	dette	sjældne	syn!	Jupiter	(og	Saturn)	er	tidligere	og	tidligere	
synlig	om	natten	resten	af	året,	men	månerne	skifter	hurtigt	hele	tiden	position.	Io	har	en	omløbstid	på	1,8	
døgn,	Callisto	16,7	døgn.	

	

10.	marts	2019	kl	04:50	ca.	10	grader	over	den	sydøstlige	horisont:	Planeten	Jupiter	med	de	fire	tydeligste	måner	på	linje	
(Lysprikken	helt	til	venstre	er	en	fjern	stjerne	(TYC	6826-75-1)).	Svarer	til	billedet	i	et	30	cm	spejlteleskop.	I	en	10X	håndholdt	
Kikkert	vil	bælterne	i	Jupiter	ikke	være	synlige.		
	

Månens	dans	om	jorden	–	supermåne	lige	nu	!	
Månens	bane	omkring	jorden	er	en	smule	elliptisk	(excentricitet:	0,00549)	hvorved	månens	afstand	til	
jorden	varierer	med	42.200	km.	Middelafstanden	til	jorden	er	384.400	km.	Månen	fjerner	sig	i	øvrigt	fra	
jorden	med	ca.	3,8	cm	om	året	pga.	energiudveksling	fra	tidevandsstrømmen	i	jordens	oceaner.	
Når	månen	er	nærmest	jorden	(perigeum)	og	hvis	det	nogenlunde	samtidigt	er	fuldmåne	siger	man,	at	vi	
har	en	supermåne,	fordi	månen	på	dette	tidspunkt	fremstår	14	%	større	og	30%	klarere,	end	når	månen	er	
længst	væk	fra	jorden	(apogeum).	

Denne	situation	–	supermåne	–	opstår	for	os	i	det	sydfynske	tirsdag	den	
19.	februar	i	år,	hvor	det	er	fuldmånen	tirsdag	den	19.	februar	kl	16;53	og	
perigeum	kl.	00:44,	hvor	afstanden	til	månen	fra	Åbyskov	er	352.010,3	km!	
De	følgende	næste	par	nætter	vil	månen	stadig	opfattes	som	en	
supermåne,	da	afstanden	kun	øges	marginalt.	
Det	er	om	at	opleve	det	nu,	forhåbentligt	bliver	det	skyfrit	vejr	i	
ovennævnte	periode,	fordi	den	store	supermåne	først	danser	for	vore	
øjne	igen	juleaften	år	2026!	
	
Supermånen	ser	14%	større	ud	når	månen	er	tættest	på	jorden	i	forhold	til	når	den	

er	længst	væk	fra	jorden.	Herved	lyser	supermånen	ca	30%	stærkere	end	når	den	er	længst	væk	fra	os.	Billedet	viser	de	
to	situationer	på	én	gang.	
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 Skårup Bylaug 
 inviterer til 
 

 Mandag d. 4. marts kl. 18.00 – 23.30  i  S.K.I. 
Dette er indbydelsen  til den årlige generalforsamling i Skårup Bylaug med tilhørende spisning 
fastelavnsmandag i  Skårup kultur & Idrætscenter:       Kom og støt foreningen !       
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.-  

Program: Mandag den 4. marts 2019 kl. 18.00 
 
18.00-18.30  - Generalforsamlingen ( Valg af den nye bestyrelse. ) 
18.30-20.30 – Spisning: Gammeldags oksesteg med krølfedt. (med i prisen er 1 snaps + 1 øl/vand) 
20.30-21.00 -  Skårup Sogn 700 år ! Vi hører historien om hvordan Skårup første gang nævnes i 1319. 
21.00-23.30 -  Kaffe & franskbrød m. stærk-ost/rullepølse & socialt samvær med bræt- og kortspil 
 

Tilmelding til Ian Kristensen, sms: 4017 8322, mobilpay og/eller                     
på mail: ian@immi.dk   senest 25.2 !      (skriv gerne ost el. rul)  
På arbejdsgruppens vegne;  Ian K, Gunnar N, Henrik H, Christian K, Steen J, Arne B & Jan V.   Vi ses! 

 

 

NB! Du kan også blive medlem af Skårup Bylaug ved at sende en sms/ mail til Ian Kristensen ( se ovenfor) 
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Skårup Bylaug – kort fortalt… 
At fortælle historien om Skårup Bylaug er ikke så ligetil, men 
laugets mest betydningsfulde periode har uden al tvivl været 
årene før den store landbrugsreform sidst i 1700-tallet. Der 
ligger kun lidt skriftligt materiale fra den tid, men der fandtes 
for hver landsby ganske bestemte love. De var uskrevne, og det var oldermandens pligt, at kende disse love 
og sørge for at de blev overholdt. Det første skriftlige her er udskiftningsprotokollen fra 1796.  

Derefter sker der ikke noget inden den 26. februar 1854, hvor en kreds af borgere blev enig om at investere i 
en protokol, hvori bylaugets love og vedtægter blev nedfældet, så i år er foreningen 165 år og dermed en af  
de ældste foreninger i landet. Her står at foreningen er for mænd med fast bopæl i Skårup sogn. 

Bylaugets opgaver de første år efter 1854, var opkrævning af tiender. De skulle betales ved de årlige faste- 
lavnsmøder. Det drejede sig om tiende til Præst, Konge og Kirke. Desuden blev der opkrævet en Gåse-, 
Fourage- og Brændselstiende. Derudover skulle man vedligeholde det gamle plantebed, så det var en fryd for 
øjet. Nu var det ikke længere kålplanter man dyrkede, men det blev plantet til med prydbuske. Tiende bliver 
ikke opkrævet mere, men det er stadigvæk bylaugets medlemmer, der ejer og bekoster vedligeholdelsen af 
det gamle plantebed, som nu er omdøbt til bystævnet.                                                             (luftfoto 1959) 

Bylaugsmedlemmerne 
mødes stadig hvert år 
fastelavnsmandag til 
generalforsamling. Førhen 
på Skårup Kro, så i Åbyskov 
Forsamlingshus, senest i 
Skårup Kultur- og Idræts-
center (SKI). Efter general- 
forsamlingen er der spisning. 
Menuen har været uændret 
igennem alle årene, og er 
som følger: Gammeldags 
oksesteg med krølfedt, 
derefter rugbrød med fedt og 
gammelost. Til disse to 
herreretter drikkes øl og 
brændevin. Derefter kortspil 
og kaffe, indtil man slutter 
ved midnatstide. 

Bystævnet, med vedlige- 
holdelse og flaghejsning, 
passes p.t. af folk i og omkr. 
en arbejdsgruppe. Bylaugets 
gamle protokoller, matrikelskort, laugsskrin og byhorn, samt to gamle salutkanoner, som er en foræring fra en 
grundlovsforening der blev nedlagt i 1917, opbevares nu på Lokalhistorisk Arkiv i SKI. 

Da bestyrelsen valgte at trække sig sidste år, har en arbejdsgruppe bestående af Henrik Holbech, Arne Buch, 
Steen Johansen, Gunnar Nyholm, Ian Kristensen, Klaus Kølln og Jan Viuf Hansen påtaget sig opgaven frem til 
den nye generalforsamling. Flere medlemmer har tilkendegivet at de gerne opstiller til den nye bestyrelse, så 
foreningens fremtid ser lys ud.                                                                                                                (jvh) 
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Paw Henriksen
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”



64

  Mad & Musik   

Toulouse Blues Band
Mad: masser af lækkert tilbehør til nakkekam stegt som vildt
Musik: masser af lækre guitarsoloer til blues – det var vildt 

Det er  efterhånden blevet en tradition
at januar-udgaven af Mad & Musik er
blevet en aften hvor det udover mad og
musik  også  er  muligt  at  få  sig  en
svingom.  Det  var  da  også  tilfældet
denne  fredag  aften  hvor  rigtig  mange
gæve blues-fans fra nær og fjern havde
fundet vej til Kulturcaféen i Skårup.

Det  er  en  fornøjelse  at  være  med-
arrangør af Mad & Musik, når man ser at
der  næsten  hver  gang  dukker  nye
ansigter op, som ikke tidligere har været
til Mad & Musik. Det er en udvikling vi
er glade for. Vi er selvfølgelig også glade
for, at vi har et ret stort og rimelig fast
stampublikum  der  bakker  op  stort  set
hver  gang.  Vi  er  også  glade  for  vores
sponsorers opbakning. Som sponsor har
man  mulighed  for  at  få  et  antal  gratis
billetter til  en Mad & Musik aften efter
eget ønske. 
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Alt dette betød, at vi var et godt stykke over 100 mennesker, der kunne indtage de flot
opdækkede borde og gå ombord i den store buffet, som det faste madhold igen har sørget
for. Der blev  serveret nakkekam stegt som vildt med en masse forskelligt tilbehør og det
smagte rigtig godt.

Efter maden var det et nærmest legendarisk blues band fra Svendborg, der indtog scenen.
Toulouse Blues Band er navnet på bandet der tæller 4 garvede musikere, som hver for sig
er engageret i andre bands, men alligevel mødes de af og til og mindes de gode gamle
dage og spiller en gang rå og rendyrket Blues. I Frederiks introduktion af bandet kunne
man også høre at der var mange blandt publikum, som også havde været til nogle af de
utallige  koncerter  bandet  spillede  på  det  hedengangne  spillested  Kloster-Moster  i
Svendborg tilbage i 80'erne. Bandet består i front af Keld Andersen: sang og guitar, Søren
Bøje: Guitar og kor, Ole Dorf: Bas og kor samt Peter Nyholm: trommer. 
Og  så  blev  der  ellers  danset  til  de  svedige  blues-toner.  Vi  skulle  måske  overveje  et
samarbejde med Skårup fitness om disse danse aftener ? ?  -alt i alt en rigtig god aften med
Mad og Blues. 

Fotos: Henning Philbert;      tekst: Erik Jensen



66



67



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

Se også Aktivitetskalenderen 

folkogfae.dk

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Lørdag d. 23. februar 2019
Inca Spejderne har Avisindsamling i Skårup

Mandag d. 25. februar kl. 19
Lokalhistorisk filmaften i Pensionisthuset

Tirsdag d. 26. februar kl. 18
Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus

Onsdag d. 27. februar kl. 18
Fastelavnsspisning, kaffe og fastelavnsboller

Fredag d. 1. marts kl. 16 -19
fejrer Skårup Fitness 10 års jubilæum 

i Fitness, SKI

Mandag d. 4. marts kl. 18 -23.30
Skårup Bylaug holder middagsaften for alle 

mænd bosiddende i Skårup Sogn

Onsdag d. 20. marts kl. 16
Generalforsamling i Pensionisthuset.

Onsdag d. 17. april kl. 18.30
Brudager Folkedansere holder afslutningsfest 

i Brudager Forsamlingshus 
Se mere på www.brudagerfolkedansere.dk

Onsdag d. 24. april kl. 12
Påskefrokost i Pensionisthuset

Onsdag d. 15. maj 
Skårup Pensionistforening besøger 

Den gamle By i Århus

GRAFiSK
Hjælp til layout & Logo 

ring  4922  4944

 

 

 

 

Brudager Folkedansere. 

Afslutningsfest den 17. april i Brudager Forsamlingshus kl. 1830 

        Se mere på hjemmesiden: WWW.brudagerfolkedansere.dk 

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

Nyt arrangementer i Mad og musik-; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nyt arrangementer i Vejstrup Valgmeniighed; 
Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk


