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Kære Folk & Fæ-læser!
Det er forår i Danmark, og lyset vender tilbage. . . .

I år vender lyset også tilbage på en helt anden måde . . . 

Flere og flere får en vaccination mod Covid-19, og det 

betyder, at vi langsomt går mod mere normale tilstande.

Der er dog langt igen, så vi må nok væbne os med  

tålmodighed, men – men – for hver dag der går, nærmer 

vi os ”lyset for enden af tunlen”.

Det har stor betydning for Folk & Fæ, at vi igen kan 

komme rundt og være med til at delagtiggøre alle vore 

læsere i, hvad der sker rundt omkring i lokalområdet.

Og der er nye tiltag på vej . . . .

Som de fleste ved, har Svendborg Kommune bidraget 

med en sum penge til de forskellige lokalsamfund.

I Skårup 5881 har Arbejdsgruppen for Skårup Sogn 

bl. a. omdelt postkort, hvor borgerne opfordres til at 

krydse sig af i 5 forskellige grupper alt efter hvilke 

gruppe / grupper, de ønsker at deltage i.

Det er:

1. Natur

2. Forbindelser

3. Foretagsomhed

4. Børn, unge og ældre

5. Fællesskaber.

Der er lignende grupper i Vejstrup og Oure, og det bliver

spændende her i bladet at følge med i, hvad der sker i de 

forskellige grupper i lokalområdet.

Du kan nå det endnu!!!

Læg dit forslag i en af de opstillede postkasser – eller 

send det fra din computer. 

På postkortet i Skårup Sogn står der bl.a. at alle idéer vil

blive offentliggjort på: 

www.5881skaarupsogn.dk 

og i idébasen: 

www.padlet.com/idestafet/nu 

samt i Potentialeplanen for Skårup Sogn.

Og så til noget helt andet, - - men dog en gentagelse fra 

tidligere numre af Folk & Fæ:

Send mig en kort beskrivelse af en person, der gør en 

særlig indsats i lokalområdet. Send samtidig en mail-

adresse eller et telefonnummer - så jeg kan kontakte 

vedkommende til vores serie: ”Portræt af en Ildsjæl”.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

   Henning Philbert

Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette telefonnummer til  SK distribution, hvis du 

ikke modtager bladet 5 gange årligt: 7010 4000

Augustnumret omdeles af vores Indsamlergruppe.
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Portræt af fodboldtalentet Sascha Nielsen, Åbyskov.  
Skribent: Margit Løve Kølle. Fotografer: Se under billederne.  

Sascha Nielsen vinder af årets idrætstalentpris i Svendborg kommune 2020. Foto: Tom Andreasen. 

Uddeling af Svendborg Kommunes 
Kultur-, idræts- og spejderpriser den 
28. november 2020.  
Lørdag den 28. november 2020 skulle 24 
ihærdige personer, der alle var blevet 
nomineret i en af Svendborg Kommunes 8 
kategorier indenfor Kultur-, idræts- og 
spejderpriser, hædres i byrådssalen på 
Svendborg Rådhus. 
 
I kategorien ”Årets idrætstalent” var tre 
unge mennesker indstillet til prisen. Det blev 
fodboldspilleren Sascha Nielsen fra Åbyskov, 
der vandt og fik overrakt et rejselegat på 
2.500,- kr. Desuden fik hun et gavekort på 
500,- kr. til mad, da der i dette Covid-19 år 
ikke kunne foregå en fælles prisfest, som de 
foregående år. Det var viceborgmester og 
Kultur- og Fritidsformand Lars Erik 
Hornemann, der overrakte prisen.  

Sascha fortæller om starten som 
fodboldspiller, og hvad der videre skete. 

Sascha Nielsen startede i 2004 som 3-årig i 
Skårup Idrætsforening. Hun var eneste pige 
på holdet, men det holdt hende ikke tilbage. 
 
Interessen for fodbold ligger til hele familien. 
Saschas to år ældre bror, Simon, spillede 
fodbold i Skårup fra han var 5 år, og hendes 
forældre Ellen og Karsten Nielsen har 
ligeledes spillet fodbold. Saschas mor er en 
habil fodboldspiller, så Sascha mener, at hun 
især har interessen herfra.  
 
Igennem 6 år spillede Sascha på 
drengeholdet i Skårup sammen med 
klassekammerater fra Øster Åby Friskole, 
men også fra Skårup skole. De første år var 
det kompetente fædre, der tog tjansen som 
trænere blandt andet Allan Østergaard, 
Flemming Hansen, Ole Hougard og senere 
blev det Andreas Hvid. Det blev til mange 
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gode kampe mod Sydfyns drengeklubber. 
 

Fra venstre, Andreas Pilegaard, Sascha Nielsen, 
Christoffer Thomsen – Skårup IF U7 hold. 

Da Sascha blev 10 år, var hun blevet lidt træt 
af, at drengene ofte var meget fokuseret på at 
score mål og drible, så Sascha ofte endte 
med at stå alene i forsvaret. Det var også 
ensomt, at skulle klæde om på et toilet, mens 
drengene hyggede i omklædningsrummet.  
 
Hun ville gerne have socialt samvær med 
piger på hendes egen alder, der også 
brændte for fodbold. Saschas mor havde selv 
trænet og spillet med ældre piger, så der var 
opbakning hjemmefra til et klubskifte. 
 

På Tåsinge var der et stort og dygtigt 
pigehold. Her spillede Sascha i 6 år – indtil 
hun var 15 år. Sascha giver udtryk for, at det 
var nogle rigtig gode år. De spillede i den 
bedste række, og der var meget socialt med  
ture i ind- og udland. Blandt andet Italien. Det 
var superfedt for Sascha at have disse 
fodboldinteresserede pigevenner.  

 
Tåsinge U10. Sascha nederst i midten med bolden. 

Sascha har altid været meget disciplineret og 
målrettet med fodboldspillet, og allerede i 12-
årsalderen havde hun ambitioner og ønskede 
at finde ud af, hvor god hun kunne blive.  

DBU (Dansk Bold Union) anbefalede, at 
fodboldspillerne skulle spille 25% af tiden 
med nogle spillere, der var dårligere end én 
selv. 50% med jævnbyrdige og 25% med 
nogle, der var dygtigere end én selv.  
Tved Boldklub havde et dygtigt drengehold i 
A-rækken. Her spillede Sascha samtidig med 
pigeholdet på Tåsinge, så det blev til 3-4 
ugentlige træninger og 1 til 2 kampe i 
weekenden. Her skete der en stor udvikling, 
da spillet var hurtigere og mere fysisk.  

Sascha med pokalen efter Tåsinge vandt et 
stævne. 

Saschas spillekvalifikationer må have været 
tydelige for begge holds trænere, for hun fik 
dispensation fra DBU; normalt må man kun 
spille i en klub. Sascha blev indstillet til DBU’s 
talentcenter på Fyn af træneren Torben 
Søndergaard Pedersen i Tved Boldklub, og 
var med til samlinger indtil U-16 landsholdet.  

Som 15-årig er tiden kommet til at skifte fra 
Tåsinge til Team Odense Q. En nyetableret 
klub med licens til Danmarks bedste 
ungdomsrække U-18 DM. I forhold til 
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Saschas alder skulle hun egentlig have spillet 
på U-16, men hendes kvalifikationer var så 
gode, at hun spillede sig på U-18 holdet. 
 
Sascha fortæller, at der var mange unge 
dygtige spillere på holdet. Efter ½ år bliver 
Sascha udtaget til at spille på U-16 
landsholdet. Hun deltog i en 
træningsturnering i Irland, hvor spillerne 
tilbragte en uge og mødte tre hold. Det var 
Irland, Nordirland og Litauen. 
 ”Det var en kanon oplevelse og superfedt at 
deltage sammen med nogle af de bedste 
spillere fra andre lande”, siger Sascha. Tre af 
spillerne er nu på A-landsholdet. 

U-16 landsholdet. Kampen hvor Sascha startede 
inde. Sascha nederst til højre med nr. 6 – 2016. 

Årene i sportsklassen på Nymarkskolen i 
Svendborg. 

Allerede i 6. klasse beslutter Sascha sig for at 
skifte skole fra Øster Åby Friskole til 
Nymarkskolen for at sætte fokus på sin sport. 
Efter et informationsmøde gik hun direkte 
hjem og skrev en motiveret ansøgning. Bilagt 
udtalelser fra hendes trænere på Tåsinge 
Ulrik Rasmussen og hendes træner i Tved 
Torben Søndergaard Pedersen og et 
interview, blev hun optaget i sportsklassen 
sammen med 27 andre sportsglade elever.  
 
Sportsklassen tilbød morgentræning 4 gange 
om ugen. Det indebar styrketræning, 
undervisning i forebyggelse af skader og 
mentaltræning. Eleverne repræsenterede 
mange forskellige sportsgrene, men fælles for 
alle var glæden, begejstringen og 
engagementet for sporten. Sascha gik i 
sportsklassen i 3 år og fortæller, at det var 
dejlige, lærerige år. Der var fuld forståelse fra 
lærerside, da Sascha skulle en uge med 

landsholdet til Irland. Klasselæreren hængte 
startopstillingen op i klassen, fordi han 
syntes, det var sejt, at Sascha startede inde i 
kampen.  
 
På Vejle Idrætsefterskole. 

Efter 9. klasse valgte Sascha Vejle 
Idrætsefterskole, da de har samarbejde med 
DBU. Skolen i Vejle havde et højt 
fodboldniveau og gode trænere herunder 
Katrine Søndergaard Pedersen, som også 
var assisterende landsholdstræner. (Katrine 
er også rekordholder for flest spillede 
landskampe på både herre- og kvindesiden). 

 
To unge holdkammerater Sascha til venstre – 2017. 
 
Vejle Idrætsefterskole har et samarbejde med 
Vejle boldklub, hvilket gjorde, at Sascha 
kunne træne tre gange om ugen og spille 
kampe i Vejle Boldklub. Sascha fortæller, at 
hun var fast spiller på Vejles kvindehold og 
spillede i landets bedste række 3F-ligaen. 
Citat: ” Det var fedt socialt at være på 
efterskolen. Dejligt at få nye venskaber. 
Der var 7 gange ugentlig træning + kamp i 
weekenden. Det var rart ikke at skulle bruge 
tid på transport til Odense 4 gange ugentlig, 
men bare at være på stedet. Mor og jeg har 
jo igennem årene haft meget mor og datter tid 
på vej til og fra de mange træningsdage og 
kampe. Nu kunne mor få et velfortjent 
pust”.        
 
Sascha mindes en sjov uge på efterskolen. 
Citat: ”En dag efter hovedrengøring lå min 
roomie  (=værelseskammeret. Red.) og jeg 
og slappede af. Lige pludselig ringede 
telefonen, og nummeret er ukendt for mig. 
Det var landstræneren fra U-17 Landsholdet, 
som gerne ville have mig med til to 
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træningskampe i Irland fire dage senere. Det 
føltes som en tidlig fødselsdagsgave, da jeg 
havde fødselsdag dagen før afgang. Disse 
træningskampe skulle forberede holdet på -
en måned senere – at skulle spille EM 
kvalifikationsturnering i Israel. Jeg kom med 
på et afbud, idet en af de andre spillere, som 
jeg er ven med, var blevet skadet. Lige efter 
hjemkomsten fra Irland blev jeg udtaget til at 
skulle spille i Israel imod værtslandet Israel 
og de forsvarende Europamestre Spanien”. 

Sascha(orange) anfører for Vejle Idrætsefterskole. 

Efter efterskoleopholdet vendte Sascha 
tilbage til U-18DM i Team Odense Q. Holdet 
blev Top 4 i Danmark for piger under 18 år. 
Sascha fik trænerens pris som årets spiller. 
Begrundelse fra trænerne (Jeppe Abel, Toni 
Lind Pedersen og John Bæksted) er bl.a.: 
”Uanset hvor vi har brugt Sascha, så har hun 
leveret spil på højt niveau uden store 
præstationsudsving. Derudover har hun 
været en konstant støtte for medspillere. Hun 
har taget imod de unge i truppen, og er 
generelt en værdsat spiller for alle i og 
omkring truppen.” 

 
Nu spiller Sascha på seniorholdet i Odense 
Q. Holdet spiller i den bedste række i 
Danmark, og Sascha har på grund af sit høje 
niveau spillet fuld tid i samtlige kampe, hvilket 
sjældent er tilfældet, når man rykker op fra 
ungdom til voksen spiller.

 
I udebanekamp for Odense Q. Foto: Iver Tidemand 

Fodboldskoletræner. 

Måske kan nogle af læserne genkende 
Sascha, specielt hvis de har haft børn på 
DBU´s fodboldskole i Skårup i 2018 og 2019. 
Her har hun været assistent træner. 
I 2019 var Sascha yderligere fodboldtræner 
på en pige-camp i Odense. Sascha siger: 
”Jeg synes, det er spændende at se andre 
udvikle sig sportsligt og være med til at skabe 
denne udvikling. Det var også interessant for 
mig at vende tilbage til Skårup, hvor jeg selv 
startede med at spille fodbold for mange år 
siden.”

 

 
DBU Fodboldskole i Skårup 2018. Sascha som assistenttræner yderst til højre.
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Det ugentlige arbejdsprogram. 

Sascha går i 3. g på Svendborg Gymnasium 
og kombinerer sin sport og uddannelse med 
hjælp fra Svendborg Sportsakademi – SSA. I 
SSA får Sascha hjælp til at strukturere sin 
hverdag og indgår i et fællesskab med andre 
passionerede unge, som alle deles om den 
fælles interesse for sport. Her møder hun 
forståelse og accept over for den stressede 
hverdag, som de alle oplever. Her har hun to 
ugentlige styrketræninger om morgenen i 
Svendborg Sportsakademi og 3-4 ugentlige 
fodboldtræninger efter skoletid i Odense. 
”Normalt er jeg hjemme mellem kl. 20 og 21. 
Jeg er i dag så privilegeret, at jeg altid må 
låne mine forældres bil, så jeg selv kan køre 
til og fra Odense. Lørdagene går med kamp 
og søndagene med lektier og afleveringer. 
Mange af lærerne er flinke til at give lektier for 
i god tid, hvilket gør det nemmere at nå”. 

  
I aktion for Odense Q – 2020. Foto: Iver Tidemand. 
 
Sascha modtager Idrætstalentprisen i 
november 2020. 

Sascha fortæller: ”I oktober 2020 fik jeg et 
opkald efter en træning i Odense. Det var en 
medarbejder ved Svendborg Kommune, der 
fortalte, at jeg var nomineret til en 
idrætstalentpris. Det var Sten Kaj Larsen, der 
er koordinator for Svendborg Sportsakademi, 
og som er min styrketræner, der indstillede 
mig til prisen. Senere fik jeg en mail om, at 
prisuddelingen var sat til den 28. november, 
og at jeg kun måtte tage én deltager med. 
Min mor gav pladsen til min far, men jeg ville 
gerne have haft hele min familie med. Jeg 
vidste jo ikke, om jeg vandt prisen, men 
alligevel var det spændende at være blevet 
nomineret til prisen sammen med to andre”. 

Svendborg Kommune skrev om prisvinderen: 
”Sascha er en fremragende fodboldspiller. 
Hun er meget seriøs med sin træning, fysisk 
som mentalt. Hun misser aldrig et 
træningspas og er selv på en dårlig dag 
garant for en positiv attitude. Selv under 
Corona-nedlukningen viste Sascha stor 
mental styrke og vendte stærkt motiveret 
tilbage for fuld styrke. Sascha vil med den 
indstilling og sit talent komme til at præge den 
danske kvinde liga i mange år frem. Også 
udenfor banen er Sascha en god rollemodel, 
idet hun altid stiller op til arrangementer, for 
eksempel Odense Q’s stjernespillerskole. Her 
er Sascha en god formidler af klubbens 
værdier til fans og de yngre piger. Sascha 
tager sig også altid tid til en autograf eller et 
foto sammen med de små pigefans”. 

USA venter lige om hjørnet.  

Sascha underskrev i efteråret 2020 en 
kontrakt med et college, der indebærer, at 
hun, når studentereksamen til sommer er 
færdiggjort, rejser til USA for at spille fodbold, 
og i løbet de næste 4 år vil tage en bachelor 
fra Middle Tennessee State University. 
Sascha får muligheden for at leve og spille, 
som var hun professionel med tøj, støvler og 
mad. Derudover flyver holdet til udekampe og 
bor på hotel, hvilket er i stor kontrast til 
Saschas nuværende klub, hvor man låner 
træningstøj i klubben og kører i bus til kamp.  

 
Sascha fik overrakt Idtrætstalentprisen af 
viceborgmester Lars Erik Hornemann. Foto: Tom 
Andreasen. 
 
”Folk & Fæ” ønsker Sascha Nielsen al held 
og lykke med de kommende år og ser frem til 
at høre og læse om hendes fodboldkarriere i 
fremtiden. 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

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

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

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

ER DU 60+?



9

 Kære Folk & Fæ-læser !

For mange år siden, da bladet udkom for første gang i 1990, havde børn og 

unge nogle sider i bladet, hvor de selv kunne fortælle om, hvad der skete for 

dem her i Skårup. - Det var desværre kun i de første år, vi havde gælde af 

disse ungdomssider, - - - og grunden var nok den, at der ikke stod en voksen 

bag gruppen. Der manglede med andre ord en voksen ( eller 2 ), der kunne 

hjælpe med at strukturere deres opgaver / indlæg.

. . . . . Og så er det her, du/I måske kan give en hjælpende hånd ?????

Vi søger en person eller 2, der vil bruge noget fritid til at løse opgaven som:

Redaktør af siderne for ”Børn & Unge i Folk & Fæ”.

Opgaven løses naturligvis i samarbejde med Folk & Fæ-redaktionen, 

der alle arbejder ulønnet for bladet.

Folk & Fæ udkommer 6 gange årligt i 5881 Skårup, 5882 Vejstrup og     

5883 Oure, og vi ønsker naturligvis, at ”Ungdomsredaktionen” kommer hele 

vejen rundt til børn og unge i hele ”vores distrikt”. 

Kontakt redaktøren for et møde på mail: 

henningphilbert@gmail.com  - -  eller på tlf. 2991 5882

            Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ  -  Henning Philbert  
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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OK Benzin støtter Skårup IF med 36.000 kr.

Skårup IF har lige modtaget den årlige sponsorcheck på ikke mindre end 

36.243 kr. fra OK Benzin.
På grund af Coranasituationen har OK lagt 30% oveni.

Det betyder utroligt meget for en forening af vores størrelse, 

at vores samarbejdspartnere på den måde er med til atholde  

økonomien på rette kurs - i en tid hvor hvor mange foreninger er under pres.                                             

Venlig hilsen   Michael Jensen

Sponsoransvarlig/kasserer
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”Baba & The Tonebones” er på gaden 
med en ny Plade og CD. Samtlige numre 
er skrevet og komponeret af guitarist og 
sanger Klaus ”Baba” Jensen, Skårup. 
 

Skribent: Margit Løve Kølle. Fotografer: Knud Mortensen, Maja Kvist og Margit Løve Kølle. 

 

 
 

Skårups lokale bluesguitarist Klaus 
”Baba” Jensen er født i Svendborg, men 
allerede i en alder af ½ år flyttede familien til 
Langeland, idet hans far fik lærerjob på 
Rudkøbing skole. Da Klaus var omkring 6 år 
flyttede familien til Simmerbølle, hvor han gik 
i skole de første tre år. Derefter fandt 
skolegangen sted på Rudkøbing skole. 
Faren, Bent Jensen, fik tilnavnet 
”Barbarossa” (= far rødskæg) på grund af sit 
røde skæg, og Klaus fik derfor tilnavnet Mini 
Baba.  

Dette er årsagen til mellemnavnet ”Baba”.  

 

 

 

Den første akustiske guitar.  

Klaus ”Baba” Jensen købte allerede som 16-
årig sin første akustiske guitar for hurtigt 
derefter at anskaffe sig en elguitar. Han var 
på det tidspunkt kommet i lære i Rudkøbing 
som bygningssnedker, og da han boede 
billigt hjemme hos sine forældre, var der 
penge tilovers til købet af de to instrumenter. 

Ja, der var også penge til anskaffelsen af 
plader, der omkring 1972 var forholdsvis 
dyre.  

 
Den amerikanske kvartet ”Golden Gates 
Singers” var de sangere og musikere, som 
Klaus især var vild med, og som måske først 
og fremmest var dem, der satte gang i 
motivationen for at lære at spille på guitar.  

Men også Santana, Eric Clapton, Deep 
Purple, The Beatles og sangeren i The 
Animals, Eric Burdon, med nummeret ”House 
Of The Rising Sun” var inspirationskilder for 
Klaus.   

Allerede som 6-7-årig lå Klaus sent om 
aftenen i sin seng og forsøgte at få et 
nogenlunde klart signal til Radio Luxemburg, 
fra hvilken radiostation alle unge på den tid 
kunne høre de sidste nye musiknumre, og i 
Rudkøbing, hvor Klaus boede sammen med 
sine forældre, lå der overfor biografen en lille 
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pladeforretning, hvor Klaus købte plader. 
Klaus husker tydeligt den søde dame, der var 
indehaver af forretningen. Senere fandt 
pladekøbene sted i Svendborg hos ”Rillen” og 
senere igen i ”Vinylen”.  

Klaus er en selfmade musiker og sanger, der 
lyttede sig frem til akkorderne ved gang på 
gang at sætte grammofonens pickup på det 
samme sted, for at lytte til den enkelte akkord 
og derefter finde den på guitaren. Også 
sangenes tekster blev skrevet af efter pladen. 
Sætning for sætning. Da han havde spillet og 
øvet sig et stykke tid, stillede han sig 
sammen med et par andre jævnaldrende en 
dag i sin fritid foran Nordea Bank i Rudkøbing 
og fik den følgende mandag skæld ud af sin 
læremester, fordi det var upassende at stå og 
spille musik af ”Steppeulvene” i det offentlige 
rum og tilmed drikke øl.      

 

 

Klaus har, siger han selv, lært at spille ved 
gadespil. At øve og øve og forbedre sit 
akkordspil og sin sang. Han er meget lidt 
teoretikeren, der anskaffer sig en bog og øver 
derudfra. ”Learning by doing” er den vej, der 
har været vejen fremad for Klaus.  

Omkring 1980-81 flyttede Klaus til Århus. 
Århus var kendt som musikkens by. Byen 
emmede af spændende spillesteder og 
dygtige musikere, og Klaus ønskede, udover 
at finde sig et arbejde som nyuddannet 
bygningssnedker, at blive en del af 
musiklivet. MEN, som mange sikkert husker, 

var starten af 1980'erne en tid med stor 
arbejdsløshed. 

Alene i Århus var der mellem 200-300 
arbejdsløse snedkere og tømrere. Mens han 
ventede på det arbejde, der aldrig kom, 
begyndte Klaus at leve af at spille på gaden 
og på spillesteder rundt om i ”Smilets by”. Det 
var, fortæller Klaus, spændende at være 
musiker, men også svært. I dag indser han, 
at han måske dengang ikke var dygtig nok, 
men til gengæld var han meget arbejdsom. 
På et tidspunkt spillede han i et band, hvor de 
sammen lavede et demobånd og solgte det til 
forskellige spillesteder, hvor der var mulighed 
for at få et job. De fik enkelte job på 
spillesteder som ”Huset”, ”Vestergade 58” og 
”Gyngen”, men meget mere blev det ikke til.  

 

 

Klaus med sin akustiske guitar, som han 
holder meget af at spille på. 

Klaus bliver i Århus i 8 år, hvorefter han flytter 
til Rantzausminde i et bofællesskab. Klaus 
spiller på livet løs fra 29-års alderen og 
fremefter og danner musikalske relationer. 
Turen går i perioder til udlandet herunder 
Tyskland, Holland og Frankrig. Det er ikke 
lige let at få lov til at spille, hvor man vil som 
gademusiker, så indimellem måtte Klaus og 
en anden spillemakker, som Klaus siger, 
finde sig i at blive kørt udenfor byen af 
politiet, fordi det ikke var lovligt at spille foran 
byens rådhus. Klaus har også spillet på 
franske metrostationer, men dér var der ofte 
konkurrence fra andre musikere. Det frie liv er 
ikke altid lige let. Klaus blaffede (rejste på 
tommelfingeren. red.), og havde kun sin 
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rygsæk med lidt ekstra tøj, sin akustiske 
guitar, sin sovepose og sit liggeunderlag med 
sig. Han sov i parker gerne under et træ. Han 
var en såkaldt ”busker” (gademusikant. red.).  

Svendborg - en dejlig musikby. 

  

 

 

    

 

 

 

 

Svendborg er et dejligt sted at spille, siger 
Klaus. Der er et godt værtshusmiljø med 
mange musikinteresserede mennesker.  

Spillestedet ”Banjen” i Svendborg var et godt 
spillested. Klaus spillede som solist og 
spillede akustisk blues. Klaus fortæller med 
begejstring om årene fra først i 1990-erne. 
Om Jens Mayer, der havde spillestedet 
”Banjen”, der senere flyttede til det tidligere 
”Kloster-Moster” og blev til ”Den Bortløbne 
Banje”. Jens Mayer var begejstret for blues, 
og på flere af værtshusene kunne musikerne 
få job hver weekend. Det var en fantastisk tid. 
Der lærte man at lave jamsessions. Der kom 
erfarne og dygtige musikere fra København 
og spillede med de lokale musikere, så det 
var en inspirerende og udviklende periode i 
livet som musiker.  

 

Men også ”Strandlyst”, ”Arne B” og 
”Spillestedet Harder´s” roser Klaus i høje 
toner.  

Den nye plade og CD ”THROW THEM 
BONES” med ”Baba & The Tonebones”. 

 
På billedet ovenfor spiller jazzvirtuosen 
Heine Hansen: piano, Søren Lund: bas, Poul 
Amaliel: trommer, og Klaus ”Baba”Jensen: 
guitar og vokal.  

Klaus har altid haft musikken som sit 
omdrejningspunkt med koncentrationen 
omkring blues på især den akustiske guitar. 
Søren Lund og Poul Amaliel, der spiller 
henholdsvis bas og trommer på Klaus ”Baba” 
Jensens nye plade og CD ”THROW THEM 
BONES”, har Klaus lært at kende på 
spillestedet ”Harder´s” i Møllergade i 
Svendborg. Heine Hansen, der spiller piano, 
har Klaus kendt et lille års tid. Både Heine 
Hansen og Søren Lund er uddannet på 
Rytmisk Musikkonservatorium, og Poul 
Amaliel på det Klassiske Musik-
konservatorium. Heine Hansen har tidligere 
spillet meget sammen med den nu afdøde 
bassist Hugo Rasmussen og vundet den 
prestigefyldte “Ben Webster- pris”. 

 
Klaus B. Jensen har boet 1½ år i Skårup 
sammen med sin kæreste Maja Kvist, der er 
sanger i bandet, og lige nu har parret lagt 
sidste hånd på en ny plade, der udkommer 
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med sange og melodier komponeret af Klaus 
B. Jensen & Maja Kvist samt et par enkelte 
bluesklassikere.  

Maja Kvist vil være kendt af mange af ”Folk & 
Fæ”´s læsere, da Maja igennem et par år 
omkring 2010- 13 var en af bladets 
skribenter.   

 

Nye kompositioner. 

Når Klaus skal i gang med at komponere en 
ny sang, sætter han sig oftest med sin 
akustiske guitar og frembringer nogle 
bluesakkorder og lader sig inspirere af de 
stemninger, som han har i sig den 
pågældende dag. Det kan være en følelse af 
glæde, kærlighed, melankoli, tvivl, sorg, 
forventning - ja, alt hvad et menneskeliv 
rummer fra dag til dag. Så sætter han nogle 
sætninger sammen, der beskriver tankerne, 
og derefter dukker der som regel nogle 
melodistumper op, som passer til ordene. 
Klaus udtrykker det på denne måde: ”Vi har 
alle en sang i os, som vi prøver på at 
udtrykke på forskellige måder. Musik og sang 
er styrkende. Det er et privilegium at have 
den gave at kunne synge og spille”. 

Pladen og CD-en ”THROW THEM BONES” 
er støttet af Svendborg Kommune og 
KODAKULTUR.                                                
Trine Naja GRAFlab har lavet coveret til 
pladen og CD-en. Musikken er indspillet i 
Kirkegaards studie i Vester Skerninge.  

 
Maja Kvist og Klaus B. Jensen under 
koncerter.  

 
NB: Lørdag den 20. marts 2021 lancerede 
Maja Kvist & Klaus ”Baba”Jensen (Maja & 
Klaus) deres nye EP “Chasing Dreams On 
The Go” bl.a. på streamingtjenesten 
Spotify.  Den udkommer også som CD 
senere på foråret. 

 
Hvis du gerne vil købe en LP eller en CD, 
kan du kontakte Klaus på 
kbtone@gmail.com  
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Find mig på Facebook

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

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

Tinalaursen1@live.dk

BRUDAGER 
FORSAMLINGSHUS                                                       

BRUDAGER BYGADE 11                                                         
5882 VEJSTRUP                                                         
TLF: 27 74 27 15
BRUDAGERBYLAUG@GMAIL.COM
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Idéstafetten i Skårup Sogn er nu slut. 
På 5 udvalgte steder i sognet har der været opstillet en post, hvor besøgende 
har haft mulighed for at skrive et post-
kort til arbejdsgruppen . 

Vi har fået rigtigt mange postkort med en 
række  gode forslag til hvordan vi sam-
men kan gøre Skårup Sogn (postnummer 
5881) til et endnu bedre sted at leve og 
bo. 

De, der har skrevet navn på postkortet, har delta-
get i en konkurrence om en gavekurv fra Super-
Brugsen i Skårup. 

Alle idéerne fra postkortene bliver offentliggjort på 
hjemmesiden: www.5881skaarupsogn.dk. Du kan 
se mange af idéerne allerede nu. 

Posterne blev taget ned 26/3, og her kan du se 
den sidste der fik lejlighed til at komme med et 
indlæg. 

Gæt selv hvad 
denne afsender 
af et postkort 
ønsker sig: 

 

I øjeblikket er arbejdsgruppen ved at afslutte en foreningsstafet. Vi har taget 
kontakt med samtlige foreninger i Skårup Sogn, for at høre deres syn på 
hvordan vi kan styrke lokalområdet.  
 

Disse initiativer skal bidrage til den Potentialeplan, som Arbejdsgruppen for 
Skårup Sogn er ved at udarbejde. Potentialeplanen vil blive offentliggjort i 
løbet af april måned. 
Indtil da, kan man blive inspireret af de indkomne forslag på Arbejdsgrup-
pens hjemmeside. 
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Borgerbudgettet 
Der åbnes snart for ansøgninger til Borgerbudgettet for Skårup Sogn  
Så har du en god idé der vil gavne borgerne og området i 5881 Skårup, så kan 
du søge Arbejdsgruppen for Skårup Sogn om at få del i midlerne. 
Borgerbudgettet er en pulje på 200.000 kr. fra Svendborg Kommune, som et lo-
kalområde selv kan råde over. I området dækket af postnummer 5881 er det Ar-
bejdsgruppen for Skårup Sogn der styrer processen med at uddele pengene. 
Her i løbet af foråret vil det blive meldt ud hvordan man kan søge om at få del i 
midlerne. 

Hjemmeside 

På arbejdsgruppens hjemmeside kan man 
følge med i gruppens arbejde, og blandt 
andet læse et høringssvar til Svendborg 
Kommunes Kommuneplan 2021-2023.  

På hjemmesiden kan du også skrive dig op 
til Nyhedsbrevet fra gruppen. Så får du ny-
hederne direkte leveret til din mail. 

Se mere på www.5881skaarupsogn.dk 

Bjarne Lundsgaard 

Skårupørevej 39
5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

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

SKÅRUP ApS

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

Selskaber  på op til 90 personer
Lokalet er velegnet til møder o. lign. arrangementer
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Frivillig i Skolehaven ?        
 
Helt sikkert noget for dig, der: 

 kan lide at arbejde med køkkenhave 
 nyder at være sammen med glade og nysgerrige børn 
 holder af, at være udenfor i al slags vejr 

 
Skolehaven på Dalmosevej 1 i Åbyskov er en del af projektet ”Haver til Maver”. 
 
 
 
Skolehaven bliver ledet af 
Frida Thinus, Signe 
Grann Lorentsen og Pia 
Hell Lindgren. De 3 have-
formidlere er alle lærerud-
dannede med haver og 
natur som særinteresse. 
Skolehaven på Dalmose-
vej blev indviet i foråret 
2020. Kommunens 4. 
klasser bliver inviteret til 
at deltage 8 dage i perio-
den april til oktober. 
 
 
Hver klasse opdeles i mindre grupper, der hver får et lille jordstykke, som de skal 
forberede til såning af forskellige grøntsager og blomster, lægning af kartofler og 
sætning af løg. I løbet af foråret skal der luges og vandes. Når råvarerne er parate, 
bliver de forarbejdet til lækre retter over bål. Det kræver samarbejde i grupperne, 
når der både skal kløves brænde, tændes op i bålkomfurerne, laves mad og til 
sidst vaskes op. I løbet af en sæson udvikler eleverne nye kompetencer og får 
smagt på mange forskellige grøntsager, de ikke kendte før. 
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Dagen for en frivillig starter, sammen med havefor-
midleren, med at sætte de ting frem der skal bruges 
i løbet af dagen. Der er helt stille bortset fra lydene 
fra naturen: hestene, hønsene, køerne og fuglene. 
Lige pludselig summer haven af glade og forvent-
ningsfulde børn, der går i gang med dagens pro-
gram. 
Ind imellem bliver der tid til leg og sang og inden 
man får set sig om, er dagen gået og igen er der kun 
naturens lyde at høre. 
 
Jeg har deltaget som frivillig i efteråret 2020. Det har 
været nogle rigtig dejlige dage, hvor det har været 
skønt at hjælpe eleverne med at finde krydderurter, 
vise hvordan man smart hakker et løg, rose deres 
hokaidosuppe og aflaste haveformidleren med prak-
tiske opgaver. 
Og det er jo netop den frivilliges opgave: at være en 
ekstra voksen. 
Jeg har meldt mig igen som frivillig i 2021. 
 
Det har været skønt at se elevernes interesse i at lære om madens tilblivelse og 
prøve at spise grøntsager og retter, de ikke har smagt før. 
Som ekstra bonus har jeg fået nye små venner, som siger hej, når vi mødes i by-
en. 
 
Jeg håber, at du har fået lyst til også at være frivillig. 
Du kan hente yderligere information hos skolehaveleder Frida Thinus 28769705 
eller frivillig Mette Lundsgaard 26242954. 

Billeder og tekst: Mette Lundsgaard 
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Hjerne, hjerte og sjæl blomstrer på Oure Friskole. 
Skribent: Margit Løve Kølle.  Fotografer: M. Løve Kølle, Anne Kirstine Wie Schultz og Rasmus Vincent. 

”Folk & Fæ”’s udsendte blev i marts 2021 
inviteret til Oure Friskole til en samtale med 
friskolens formand, Anne Kirstine Wie 
Schultz, og næstformanden Maj-Britt 
Nikolajsen, der begge brænder for 
friskoletanken og for Oure Friskole i 
særdeleshed. Ud over, at de begge har en 
pædagogisk uddannelse, er disse to ildsjæle 
begge opvokset i friskolemiljøer og har 
henholdsvis en mor og en far, der har 
undervist på friskoler. Tanker, som Grundtvig 
og især Christen Kold i 18-tallet var talsmænd 
for, lever i bedste velgående fortsat i friskole-, 
efterskole- og højskolekredse.  

 
Christen Kold malet af Sand Holm 1929. 

Den levende fortælling. 

”At tale til hjertet - ikke til forstanden” er 
synonymt med Kolds skolesyn. Det omfattede 
også den mundtlige metode uden brug af 
bøger: ”Bare bog gør ingen klog!”, sagde 
Kold. 

På et møde i København i september 1866 
sagde Kold: ”Jeg opliver først, og så oplyser 
jeg bagefter, eller i alt fald opliver og oplyser 
jeg på én gang; og det tror jeg er rigtigt, thi 
oplivelse er det, man trænger til”. Lige præcis 
disse ord bruger Maj-Britt Nikolajsen, når der 
tales om det essentielle ved friskoletanken. 

 

    
 
I selskab med Anne Kirstine Wie Schultz og 
Maj-Britt Nikolajsen er man ikke et sekund i 
tvivl om, at begges hjerter banker for alt det, 
som Oure Friskole står for. De er i den grad 
begejstrede for skolens værdier: 
 

• Fællesskab for både voksne og børn 
• Samhørigheden med de andre 

forældre 
• Mulighederne for indflydelse 
• Rummeligheden blandt børn og 

voksne 
• Nærværet  
• Plads til forskelligheden 
• Skolens størrelse 
• Skolens ledelse, undervisere og øvrige 

personale 
• Fokussætning på det enkelte barns 

kompetencer 
• Hjælp til selvudvikling 
• Børnetrivsel, der skal føre frem til 

helstøbte mennesker, der kan fungere 
i det sociale samspil  
 

 
 
 
Elevcitat fra 
lyspose 2. 
dec. 2020.  
Delt på 
Instagram i 
2021. 
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Målordene for version 2.0. Billedet stammer 
fra skolens Instagram profil oure.friskole.   

”I Version 2.0 af Oure Friskole taler vi igen 
for, at det hele menneske bliver set, mødt og 
fyldes med livsmod”, uddyber Anne Kirstine. 
”I det 21. århundrede er hjernen sat i 
centrum, men der er også et stort behov for, 
at hjerte og sjæl fortsat oplives i skolens 
fællesskab”.  

 

Udviklingen henimod Oure Friskole 2.0. 

 
Børn og forældre markerede på afstand 
overgangen til 2.0 den 2. dec. 2020 ved at 
tænde lys i Corona mørket. Alle lysposer var 
tilføjet tekster, der beskrev ”Det vigtige på 
Oure Friskole”. 

Anne Kirstine Wie Schultz og Maj-Britt 
Nikolajsen glæder sig over alt det positive, 
der sker på Oure Friskole, selvom Coronaen 
har været med til at forandre dagligdagen for 
dem alle og har sat store begrænsninger for 
den fælles fysiske deltagelse under 
udviklingen af Oure Friskole version 2.0.  

I efteråret 2020 begyndte skolens nyansatte 
pædagogiske koordinator, Mikkel Oldenburg, 
en forandringsproces på skolen. Der blev 
afholdt fokusinterview med forældre og elever 
for at få en fornemmelse af, i hvilken retning 
skolen skulle gå, ud over at være et sted hvor 
fagligheden er i top. Det var vigtigt, at alle 
involverede parter blev bevidste overfor, 
hvorfor der laves skole på netop denne 
måde, som man gør på Oure Friskole. Der 
blev afholdt forskellige workshops, og 
igennem dette arbejde opstod ”Oure Friskole 
2.0”. Et udtryk for, at alt er muligt, alt kan 
forandres, alt kan forbedres, hvis man 
brænder for det og i fællesskab ønsker at 
realisere ideerne.  

Alle, både elever, forældre, bestyrelsen og 
skolens personale er en vigtig del af skolen i 
hverdagen og i festlige stunder. 
Forældregruppen er frie til, inden for visse 
lovmæssige rammer, i demokratisk 
fællesskab at bestemme, hvordan god skole 
skal være for deres børn. Der er kort vej fra 
idé til handling og stor grad af indflydelse, der 
samtidig kræver høj grad af ansvarlighed. ”Vi 
kan, vi vil, vi tør” kunne sloganet i og for sig 
godt være.  

I artiklen med Mikkel Oldenburg i ”Folk & Fæ” 
Nr. 6 december 2020 udtrykker Mikkel det på 
denne måde: ”Det er klart nemmere at være 
til og være sig selv, når man kender 
rammerne. Kerneopgaven som skole er at 
skabe hele velfungerende elever. Så må de 
voksne, pædagoger og lærere i samarbejde 
finde ud af, hvordan opgaverne løses bedst 
muligt. Der skal være plads til, at den enkelte 
elev kan udvikle sig og tage ansvar”.  

 

På Oure Friskole arbejdes der systematisk 
med elevsamtalen. En personlig samtale 
med en voksen, hvor elevens egen indsats, 
faglige og sociale progression kortlægges og 
reflekteres over.  

Både skolens formand og næstformand roser 
skolens mangeårige lærer Ellen Møldrup for 
hendes indsats overfor elever, der har behov 
for et specifikt tilrettelagt undervisnings-
program for at forbedre for eksempel 
elevernes læse-kompetencer. 
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Forældrecitat fra lyspose den 2. dec. 2020. 

Især Anne Kirstine Wie Schultz er glad for, at 
man på en friskole er fritaget for, at eleverne 
skal gennemføre de nationale tests, da hun 
anser dem for at være til mere skade end 
gavn for børnene. Børn skal tro på deres 
egne evner. Det er vigtigt, at der sættes lys 
på det, den enkelte er god til. Et menneske, 
barn som voksen, skal selv mærke, hvor det 
udviklingsmæssigt er på vej hen. Igennem 
skolegangen skal en elev lære at tro på egne 
evner og tro på, at, citat: ”Hvis jeg gør det, så 
godt jeg kan, så er det godt nok”. 

Anne Kirstine Wie Schultz blev formand for 
Oure Friskole i december 2020. Familien er 
bosat i Svendborg, og de har en søn, som 
startede på skolen i 2017, og som nu går i 7. 
klasse, og en datter, der starter i 7. klasse 
efter sommerferien. Lige præcis Anne 
Kirstines søn havde været udfordret på 
testkulturen fra begyndelsen. Han var bange 
for, at han ikke kunne blive rykket op fra 1. til 
2. klasse, da han oplevede sit første møde 
med nationale test. Først på Oure Friskole, 
fandt Ellen Møldrup ud af, at drengen var 
ordblind, og han får nu sammen med andre 
den hjælp, han har brug for for at komme til 
sin nærmeste zone for udvikling. 

Fordi der er sammenlæste klasser på Oure 
Friskole, ses eleverne mere og samarbejder 
rigtig meget på tværs af årgangene. Der er 
fokus på: ”Hvad kan du? Og hvad er det 
næste trin, du skal arbejde hen imod? 

Maj-Britt Nikolajsen har haft børn på skolen 
siden 2008. Hun har siddet i bestyrelsen 
siden 2018. Først som suppleant, men kom 

senere ind som fast medlem af bestyrelsen. 
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 
suppleanter. 

Begge bestyrelsesmedlemmer roser de 
samlæste klasser, hvor eleverne støtter og 
fremmer udviklingen i samarbejdet. Både 
Anne Kirstine og Maj-Britt kan ikke rose 
skolens arbejde nok med hensyn til 
samarbejdet og sammenholdet mellem små 
og store elever. Det dejlige er, at det er, som 
om alle tilknyttet skolen er én stor familie. Alle 
kender hinanden på tværs af klasser, og de 
voksne er nysgerrige og interesserede i at 
lære hinanden at kende og bakker op om 
skolens aktiviteter. Til skolens arrangementer 
er der fuld tilslutning, og forældrene møder 
gerne op og yder en indsats på en 
arbejdsdag. Under Coronaen er Anne Kirstine 
blevet bevidst om det bærende fællesskab 
med børnene som kernen, og hun glæder sig 
helt vildt til, at det igen bliver muligt at mødes 
ansigt til ansigt med alle på skolen.  

En friskole, er et bevidst tilvalg. 

”Husk”, siger Anne Kirstine Wie Schultz, ”at 
en friskole er et tilvalg. Man vælger bevidst at 
gå ind i et skolemæssigt fællesskab til glæde 
og gavn for ens børn, og fordi man har 
overskud og lyst til at yde en indsats for 
fællesskabet. Forældre, bestyrelse og alle 
ansatte på skolen bidrager på lige fod med 
alt, hvad de hver især kan, og de vil kun det 
bedste for alle implicerede parter på skolen”.  

Overskrifter fra skolens nye hjemmeside 
www.ourefriskole.dk. Instagram 2021. 

Oure Friskole 2.0 ønsker at være byens 
samlingssted med aktiviteter for børn og 
voksne, og Anne Kirstine Wie Schultz og Maj-
Britt Nikolajsen ser begge frem til at livet igen 
vender tilbage før Coronaen lukkede landet i 
marts 2020. 
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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

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

Naturlig balance
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Find os på Facebook

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
fredag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING
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Nyt fra:  

SABOTAGE  
fra Skårup – et teaterstykke om modstandsbevægelsen i Skårup. 
 
Skribent: Torben Hansen 
 
Billedet af medlemmer af modstandsfolkene er taget på Gl. Klingstrup kort efter krigen. 

 
 
50.000 kr. fra AP Møllerfonden!!!  
AP. Møllerfonden tror på vores projekt og 
kvitterer med 50.000 kr. 
 
At lave et så stort teaterprojekt har mange 
udgifter både til lønninger til teater – og 
sanginstruktører, til en kostumeansvarlig, leje 
af specielle kostumer, bomber og røg, leje af 
div. PR og meget mere. 
Derfor er det fantastisk, at vi med de sidste 
donationer næsten har fået 2/3 af den 
samlede ansøgte økonomi. 
Ud over AP. Møllerfonden, har Fynske Bank og 
NordeaFonden hver doneret 15.000 kr., så vi 
nu er nået op på 80.000 kr.  
Vi har stadig flere fondsansøgninger, som vi 
endnu ikke har fået svar fra, og her kan vi 
nævne Kulturpuljen i Svendborg Kommune. 
Så vi er meget glade og fortsætter planlægnin -
gen af teaterprojekt, hvor vi stadig må tænke  
 

Coronaen ind i al vores planlægning 
Med den sidste forsinkelse i vaccineplanen 
overvejede vi at flytte vores forestillinger 1 til 
2 uger, men vi besluttede at holde fast i at 
spille teaterstykket torsdag d. 2/9, fredag d. 
3/9 og lørdag d. 4/9. 
Vi håber meget, at vi kan mødes med 
aktørerne/ skuespillerne allerede i juni for så 
at sætte fuld turbo på øvningen i august. 
 
Vi mangler stadig deltagere til 
teaterstykket!!!! 
Efter sidste indslag i Folk og Fæ var der flere, 
der kontaktede mig og gerne ville lege med og 
en stor tak for det! 
MEN – vi har stadig brug for flere!!!                     
Vi håber stadig på at flere fra Skårup og omegn 
vil melde sig enten som skuespillere, sangere 
eller praktiske medhjælpere, så vi får den 
lokale forankring, som vi håber på.  
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Så derfor gentager jeg lige noget af det jeg 
skrev i sidste Folk og Fæ:  
 
Vi har brug for mange lokale i dette projekt: 

• 30 unge mænd i alderen 18 – 40 år. 
VIGTIG – Vi mangler mange!! 
til at spille modstandsfolkene i stykket, 
og der vil både være rolle med og uden 
replikker – så meld jer bare.                      
Til mændenes koner og andre med 
relationer til mænd i denne 
aldersgruppe – vi har brug for, at I 
skubber lidt til mænd i denne alder.  
Mit største problem er, at jeg kva min 
alder ikke kender så mange i denne 
alder personligt, så jeg har brug for 
hjælp fra jer alle til at finde mænd, der 
kunne være interesseret! 
 

• Alle andre - kan også melde sig, og hvis 
det sker snart, vil vi skrive en rolle til  
dig, der vil have en rolle med replikker, 

 
eller til dig, der vil være statist. VIGTIG! 

 
• Kor: Sangglade personer til flere mindre 

sanggrupper/ kor. – VIGTIG! 
 

• Nogle praktiske folk - til at lave 
rekvisitter, dirigerer trafik mm 
Vi mangler et par stykker især til at 
dirigere trafik. 
 

• PR. – gruppe – Det ville være dejligt! 
 

• Nogle sy kyndige til sy værkstedet:           
Vi har brug for en gruppe, der sammen 
med en kostumier står for kostumer 
både de lejede, og de der skal laves ud 
fra genbrugsfund. – VIGTIG! 

 
• Kaffegruppe – en gruppe der vil stå for 

at lave kaffebord til publikum i den 
sidste scene = befrielsen. – Merethe fra  

           Kulturcafeen har sagt ja til at samle et  
           hold - og mange tak for det! 
 

 
Modstandsbevægelsens medlemmer i aktion. 
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Løst og fast siden sidst: 
• Scener i stykket og deres locations:       

Vi har nu udvalgt de scener og locationer, som vi vil bruge, og vi har fået ja fra de fleste 
husejere til, at vi må spille stykket på deres grund – og en STOR tak til jer alle for at lege 
med! I næste nummer vil der være billeder fra de forskellige locations i Skårup! 

• Jørgen Schiøttz fra Gl. Klingstrup har sagt ja til at spille sin egne farfar, og tak for det! 
• Arbejdsgruppen 5881 støtter projektet, og vil gerne via sociale medier være med til at 

støtte projektet – tak for det! 
• Hans Åge (tidligere smed i Skårup) har talt med sin farbror Viggo på godt 90 år, og Viggo 

har sendt 8 sider om, hvad han kan huske om besættelsen i Skårup og hvilken indvirkning 
den havde på livet i den lokale smedje – Tak til Viggo og Hans Åge! 

• Flere fra Skårup har meldt sig til at fremskaffe div.: 
F.eks. har Steen Lindtner skaffet en tysk original militærmotorcykel, og Gregers Tuxen 
arbejder på at skaffe en original tysk militærmotorcykel med sidevogn med gevær fra 
Nimbusklubben, og tak til jer begge for at arbejde med! 

 
Hjælp os med at finde: 
Når man laver et teaterprojekt, der skal foregå for 76 år siden, er der mange ønsker til ting og 
sager fra en tid, hvor meget er forsvundet!  
Derfor har vi lavet denne liste, som vi håber på, at I kan hjælpe os med at finde enten i egne 
gemmer eller hos familie og venner, som vi kan låne eller leje: 
 

En traktor med en stor grisevogn eller en 
anden anvendelig vogn, som kan bruges til at 
køre gangbesværede tilskuere til Gl. 
Klingstrup. 
 

 
En mand eller kvinde, der kan spille 
harmonika, og som vil være med i en scene 
med eller uden replikker. 
 

  
 

Gamle sorte dame - og herrecykler 
 

 
 

Gamle lygter fra den tid 
 

   
 



28

Gamle metalmadkasser 
 

 
Gamle transportkasser i træ eller metal 
 

 
Gevær - og pistol attrapper 
 

 
Gamle militærhjelme   
 

 
Gamle kasketter, hatte og frakker 
 

 

Gamle briller og solbriller 
 

 

En gamle hvid rund faldskærm til vores 
afslutningsscene: 
 

Se nedenunder! 

                    
              Billedet er fra Skårup Kro, hvor de lokale modstandsfolk mødtes efter krigen! 

 
OPRÅB! 
Som I kan se, er der gang i mange ting omkring 
tilblivelsen af dette store lokale teaterprojekt, 
og det rykker ekstra, når mange tager del i 
processen, og vil være med i det endelige 
teaterstykke. 
Så jeg håber, at endnu flere lokale og især 

 
unge mænd i alderen 18 – til 40 år melder sig, 
så jeg ikke skal ud og finde alt for mange 
skuespillere i mit netværk uden for Skårup. 
Bedste hilsner Torben  
Mobil: 60609613  
Mail: torb.h.hansen@gmail.com 
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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
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DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

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

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV

Jannika Simonsen
Indehaver

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

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

 
 
Kommende arrangementer i forsamlingshuset! 
 

Vi holder også fredagsbar i 2021! 

 
 
I 2021 fortsætter vi med fredagsbar, så 
snart det er muligt.  Første gang i 2021 var 
den 16. april, hvor Nærvarme Danmark 
orienterede om varmepumper – måtte 
aflyses. De næste gange bliver fredagene 
den 7. maj, 4. juni, 6. august, 10. 
september, 5. november og 2. december.  I 
oktober er der flere ud-lejninger, så oktober 
springer vi sikkert over indtil videre. 

▄ 
 

 
 

Husets generalforsamling er 
udsat igen og indtil videre. 
Skulle være afholdt torsdag 
den 22. april 2021.  
 
Var oprindelig planlagt til tirsdag den 23. 
marts kl. 18, idet den i henhold til 
vedtægterne skal holdes hvert år i marts 
måned og indkaldes med 14 dages varsel, 
men Corona kom i vejen. 
 
 

Et af de vigtige punkter på dagsorden er 
valg til bestyrelsen, idet der i ulige år er 3 
bestyrelsesmedlemmer på valg. De 3 er:  
Arne Jensen, Jan Hansen og Jørgen 
Larsen. Endvidere skal der vælges 2 
suppleanter og 1 revisor, hvor Jørgen Erik 
Kristensen er på valg. 
 
Mød op og gør din indflydelse gældende!   
 
Alle der har betalt kontingent for 2020 har 
stemmeret på generalforsamlingen. 

www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 
 

Hvor tidspunktet for afholdelse af general-
forsamlingen vil fremgå. Endvidere annon-
ceres i Ugeavisen. 

▄ 
 

 
Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00! 
Foredrag:  
En ”rejse” til Verdens varmeste 
sted. 
 
Med Søren Bonde, direktør for Panorama 
Travel og professionel eventyrer. 
 
Dette foredrag var programsat som første 
arrangement i 2021 den 9. februar, men 
blev aflyst på grund af forsamlingsbegræns-
ningerne, men nu er Søren Bonde klar igen 
med det meget spændene foredrag, der har 
sin baggrund i hans egne oplevelser og 
udfordringer.  Han har rejst gennem 
Etiopiens Danakilørkenen, der er verdens 
varmeste sted. 
 
Pris for foredrag og kaffe:  90 kr. for voksne 
og 50 kr. for børn. 
 

Læs mere på næste side 
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Fra Etiopiens Danakil-ørken. 
 

 

Tilmelding senest den 24. maj på: 
https://aabyskov.nemtilmeld.dk 

 
Hvis der er interesse for det, vil det være 
muligt at få Søren til at arrangere en rejse til 
et land, hvor der ikke kommer særlig mange 
turister.  Denne mulighed kan være et sam-
taleemne efter foredraget.  

▄ 
 
 

Støttegruppen afholder  
Kræmmer- og Loppemarked 

sammen med Åbyskov Gl. Skole. 
Søndag den 30. maj kl. 11-14. 

 

 
 

De der ønsker at sælge noget på markedet 
kan leje et bord til 110 kr.  Borde kan 
reserveres hos Ellen på tlf. 4224 4854. 

 
▀ 

Hvordan kan man leve under sådanne 
ekstreme forhold? Kom og få svar på det og 
meget andet. 
Om foredraget siger Søren Bonde: 
”Det er en rejse gennem Etiopiens Danakil-
ørken, som er verdens varmeste sted. 
Området bebos af det nomadiske Afarfolk der 
er et af de mest ugæstfri folk i verden; 
endeløse sandsletter, saltminer, boblende 
syrebade, en rødglødende lavasø, vagt-
somme stammefolk, krigeriske oprørsbe-
vægelser, nådesløs varme, tørke, hungers-
nød, lejesoldater, bortførelser, mord. I ord, 
film og billeder fortæller jeg en gribende og 
indsigtsfuld historie om mennesker, der 
presses til den yderste grænse – og lidt til.” 
 
Vil du vide noget om Sørens ekspeditioner og 
rejsemål, så gå ind på:   
 
www.vagabonde.dk (foredrag) og 
www.panoramatravel.dk (rejser). 
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Sankt Hansbål sammen med 
Åbyskov Strandcamping 23. juni. 

 

 
 
Sankt Hansbål blev der ikke noget af i 2020, 
men mon ikke muligheden byder sig i 2021.  
Vi håber det bedste og ser igen frem til at 
kunne nyde bålet, byde på vafler og noget at 
drikke 

▄ 
 

Der sker også noget efter sommer-
ferien! 
 
Vi håber på og ser frem til, at vi efter 
sommerferien får normale tilstande, så vi får 
gode mulighed for at mødes i forsamlings-
huset, hvor der er lagt op til et ½ år med 
gode tilbud. 
 
Vi glæder os allerede til fællesspisning i 
september, vinsmagning og et spændende 
foredrag i oktober, halloween, vælgermøde 
og andebanko i november.  I december 
slutter vi af med julebanko og juletræ. 
 
Vel mødt i et åbent hus, hvor alle er 
velkommen og kan hygger sig. 

▄ 
 
Det gamle hus trænger til en kærlig 
hånd og økonomisk håndsrækning! 
 
Som en følge af manglende arrangementer 
og udlejninger på grund af den lange periode 
med nedlukning, har der ikke været nogen 
indtægter, hvilket har indflydelse på mulighe-
derne for gennemførelse af nødvendig ved- 

ligeholdelse og anskaffelser. Vi har tidligere 
opfordret til at give et bidrag til huset eller 
forny medlemskab eller tegne nyt. 
 
En af de absolut påkrævede og dyre 
vedligeholdelsesopgaver er: 
 
Facaderenovering! 
Forsamlingshusets facade ud mod 
Åbyskov-vej har det ikke godt og det er 
nødvendigt at gøre noget radikalt. Malingen 
skaller af og der er ingen fornuft i at blive 
ved med at reparere og lappe afskalninger. 
 

 
 
Bestyrelsen arbejder på at få lavet en fuld 
renovering med sandblæsning, isolering og 
pudsning af muren.  Efter maling vil vi få en 
facade, der kan står flot i mange år.  Vi 
håber at vi inden længe kan få arbejdet 
udført. 
 
Projektet vil efter indhentede tilbud løbet op 
i omkring 70.000 kr., hvortil kommer 
udgiften til maling.  Maling af facaden skal 
vi selv skal udfører.  En nødvendig udgift, 
men med den hage ved det, at huset skal 
ud og skaffe pengene.   
 
Vi har brug for hjælp fra brugerne af huset – 
et bidrag stort eller lille, alle beløb er 
velkommen. Bidrag kan indsættes via 
MobilePay 63997 eller husets konto i 
Fynske Bank 08189 8190155405. Skriv 
meget gerne ”Facade” og navn på 
indbetaler. 
 

▄ 
  

 

 



Vi er godt i gang med at beskære på det 
grønne område ved kirkens p-plads. Vi 
har taget gran af og skal snart til at plante 
forårsblomster (hornvioler). 

Ud over det skal vi videre med fornyelsen 
af kirkegården, som kort fortalt består af 
udskiftning af hæk, planering af områder,

etablering og tilplantning af nye bede, nye
affaldsstationer, anlæg af nye urnegrav-
steder samt sikring af ustabile gravsten. 

Alt dette sammen med den almindelige 
vedligeholdelse, som efterhånden presser 
sig på. Så vi keder os ikke  :-)
Hilsen graver-teamet

  Nyt fra Kirkegården

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

april - juni 2021april - juni 2021



Pga. Covid-19 er årets konfirmationer 
placeret på flere datoer end sædvanligt:

St. Bededag fredag den 30.april kl. 10.
Maja Lorenz Jensen 
Malte Lorenz Jensen 
Freya Bay Koch 
Gudrun Johanna Sjøholm

Lørdag den 1. maj kl. 10
Malthe Jonstrup 
Laura Rosgaard Kramer 
Anton-Emil Kappel 
Iben Mertins Hansen

Lørdag den 26. juni kl. 9.30
Malte Storm Kristensen 
David Alexander Friis Jakobsen 
Otto Lund Rønne Westhoff 
Mathilde Schwartz Møller 
Kristian Antvorskov Poulsen 
Mikkel Martinus Eilsø 
Marius Kristian Balle Jørgensen 
Sebastian Rasmussen 
Victoria Frydensberg Ludvig Larsen 
Nikolaj Højsgaard Madsen 
Lucas Emil Jensen 
Anna Cecilie Friborg 
Naja Sophia Brejnholm 
Gustav Groth Eriksen

Lørdag den 26. juni kl. 11.30
Gry Dicte Sloth Skovgaard 
Sofie Emilie Jensen 
Lærke Højlund Bothe 
Jonas Phu Gregersen 
Julie Eva Hegaard Gullerup 
Mikkel Søsborg Nielsen 
Gry Valentin Janus 
Mads Riis Abrahamsen 
Lauge Sundstrup Qvortrup 
Thilde Juul Rauer 
Jonas Wilsdahl

Søndag den 27. juni kl. 10
Marie Dahl Povlsen 
Isabella Bruun Holstebro 
Nanna Marie Ottosen 
Emilie Højlund Christensen 
Sarah Dissing Mose 
Freya Huus Elmelund 
Benjamin Østervang Jørgensen 
Anna Sofie Strange Eriksen 
Michelle McCallum Petersen

I skrivende stund er der af gode grunde 
ingen arrangementer i kirkens regi ud 
over gudstjenesterne søndage kl. 10, men 
så snart der lukkes op for yderligere for-
samlingsmuligheder, er vi klar.
Derfor vil vi gerne igen opfordre alle til at 
holde øje med kirkens hjemmeside www.
skaarupkirke.dk, hvor vi annoncerer, så 
snart der sker nye ting.

På hjemmesiden kan du se en video med 
en kort andagt med et tema fra den akt-
uelle tid på kirkeåret: Først var der Hellig 
Tre Konger, Fasten, Påsken og senere 
kommer Pinsen. Gå ind og se på www.
skaarupkirke.dk

      Nyt fra Skårup Kirke      Nyt fra Skårup Kirke

  Hvad sker der i Skårup Kirke?

  Online-andagt

  Årets konfirmander 2021

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



      Nyt fra Skårup Kirke      Nyt fra Skårup Kirke

Den upersonlige betjening!

Vi lever i et gennemrationaliseret samfund, 
hvor kontakten mellem mennesker er 
en forbandelse. Det tager nemlig tid og 
penge, hvis mennesker skal kontakte 
hinanden personligt. Derfor fjerner man 
den personlige kontakt og erstatter den af 
rationaliserede og elektroniske relationer. 

Det gælder vores telefonsystem, postkasser, 
postbude, lægehjælp. Selv ældreplejen 
bliver elektrificeret. Nu skal hjemme-
hjælperen ikke længere bruge ti minutter 
hos Maren i Kæret, men blot stikke hende 
en mail. Patienter skal diagnosticeres med 
fjernhjælp og ikke lægehjælp. 

Er det den favre nye verden? Er det frem-
tidens samfund? Er det sådan, vi vil indrette 
os? Er rationalisering kun et gode? Og er 
det lettere at få betjening indenfor sådan 
et system? Er det til borgernes fordel, eller 
er det blot rationaliseringens selvakku-
mulering, der kritikløst driver værket?

Man kan stort set ikke ringe til nogen 
privat eller offentlig institution, uden at 
man bliver kørt i ring af deres respektive 
ugennemskuelige telefonsystem. Ringer 
man til politiet, skal man trykke sig igen-
nem den ene elektroniske stemme efter 
den anden. Det samme gælder, når man 
ringer til SKAT – hej skat, det kræver mere 
end tålmodighed. Ringer man til Telenor, 
skal man afsætte en halv time for at klage 
over en lille detalje – hvis man er heldig. Er 
man uheldig, så kræver det mere end fire 
samtaler, inden der sker noget.  For ikke at 
glemme advokatnævnet, som stort set er 
umuligt at komme i kontakt med. 

Hvem har ikke prøvet at gennemgå 
hele rækken af trykmuligheder og så stå 
måbende tilbage, når man endelig har 
fået en person i røret, og efterfølgende 
ikke ane en kuk om, hvorfor man egentlig 
ringede? Det blev glemt undervejs i den 
elektroniske jungle.
Det er efterhånden kun præsterne, som 
man kan få en direkte kontakt til uden at 
skulle klikke sig igennem en elektronisk 
jungle. Men det er nok en uddøende race. 

Man kunne forestille sig, at vi fik præste-
huse, lige som vi har lægehuse, hvor hver 
enkelt præst specialiserer sig til kun at 
varetage opgaver, der ligger indenfor ved-
kommendes respektive kompetencefelt. 
Så ringer menigheden - menigheden 
bliver forvandlet til forbrugere - og møder 
i deres iPhone en elektronisk stemme, der 
giver én oversigten: tryk 1, hvis du vil tale 
med en konfirmandpræst - han hedder 
Henrik; tryk 2, hvis du vil tale med en 
begravelsespræst - hun hedder Katrine; 
tryk 3, hvis du ønsker sjælesorg - hos Lone 
tryk 1, hos Lene tryk 2. Sådan kunne man 
blive ved. 

Lad os håbe, at præsterne stadig kan have 
personlig kontakt. Også elektronisk. Uden 
tryksystemer. Uden præstehuse. Tak.

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



APRIL

Søndag d.   18. april 2. søndag efter Påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  25. april 3. søndag efter Påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d.  30. april Store Bededag Konfirmation kl. 10.00 Anders Kjærsig

MAJ

Lørdag d.    1. maj Konfirmation kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   2. maj 4. søndag efter Påske kl. 10.00 Anders Kjærsig  

Søndag d.   9. maj 5. søndag efter Påske kl. 10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d.  13. maj Kr. Himmelfartsdag kl.   9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d.    16. maj 6. søndag efter Påske kl.   9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d.  23. maj Pinsedag kl. 10.00 Anders Kjærsig  

Mandag d.  24. maj 2. Pinsedag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  30. maj Trinitatis søndag kl. 10.00 Anders Kjærsig

JUNI

Søndag d.    6. juni 1. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.   13. juni 2. søndag efter Trinitatis kl.   9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d.  20. juni 3. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Lørdag d.  26. juni Konfirmation kl.   9.30 Anders Kjærsig

Lørdag d.  26. juni Konfirmation kl. 11.30 Anders Kjærsig

Søndag d.  27. juni Konfirmation   4. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
februar - april 2021 februar - april 2021                                                  



37

Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

              

           

            

Ja, så måtte vi desværre endnu 
en gang aflyse de første 
arrangementer af 2021 på 
grund af Corona. Det drejer sig 
om følgende arrangementer: 

Vores generalforsamling den 
10. marts, for alle 3 foreninger 
tilknyttet Pensionisthuset, er 
udskudt til onsdag, den 4. 
august 2021 kl.16.30. Sæt 
allerede nu kryds i kalenderen. 
Mere herom i næste Folk og Fæ. 

Seniorshoppen den 24. marts 
blev aflyst. 

Påskefrokosten den 7. april blev 
aflyst. 

For resten af arrangementerne 
afventer vi nu Sundheds-
myndighedernes forsamlings-
tilladelse for gennemførelse. 
Dette vender vi tilbage med.  

Skulle der være nogen der 
endnu ikke har indbetalt 
kontingent for 2021, og de 
stadig ønsker at være medlem 
eller støtte vores forening, kan 
der indbetales kontingent på 
følgende måde. Kontingentet er 
stadig det samme 60 kr. pr. 
pers. 

SYDBANK REG. 7045 konto 0001304284 eller MOBILPAY nr.427895. 

Husk at oplyse navn og tlf. 

Vi glæder os alle til det sociale samvær, og at Sundheds-
myndighederne   løsner op for arrangementer med flere antal 
deltager, så vi i foreningen, kan få gennemført de udskudte 
arrangementer. På nuværende tidspunkt foreligger der ikke nyt om 
forsamlingsrestriktioner før hen i april, så først efter dette indlæg 
er sendt til Folk og Fæ, vil der være nyt. Derfor tages der forbehold. 

Vi savner alle til at komme ud blandt andre mennesker, det er pt. 
en svær- og ensom tid for mange ældre. 

2021 

Håber på følgende arrangementer kan 
gennemføres. 

__________________________________________________ 

ONSDAG, den 5. maj 2021 kl.14.00 FOREDRAG 

EMNE: ”BEDSTEMØDRE ER OGSÅ EN SLAGS MENNESKER” 

Med højskolelærer Lisbeth Svensmark, Gudme. 

Der serveres kaffe og kage. 

Tilmelding senest den 1. maj Pris. Kr. 50.00

 
__________________________________________________ 

ONSDAG, den 19. maj 2021 FORÅRSUDFLUGT 

 TIL VESTERMØLLE i SKANDERNBORG med sejltur på Skanderborg 
Sø. 

Afgang fra Skårup Pensionisthus kl.7.30 og kørsel til Vestermølle i 
Skanderborg. Undervejs gøres ophold, hvor vi får et rundstykke og 
en kop kaffe fra bus.  

Vi ankommer kl.ca. 10.00, hvor vi starter med en guidet 
rundvisning i de forskellige udstillinger. Rundvisningen tager ca. 2 
timer. Der er også mulighed for at tale med mølleren og købe 1 kg 
af Danmarks bedste mel med hjem. 
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Efter en spændende rundtur, 
får vi serveret en lækker frokost 
eller middag i Restaurant 
Vestermølle. 

Kl.13.40 er der afgang fra 
Vestermølle og sejltur med M/S 
Dagmar, hvor vi oplever den 
skønne natur ved Skanderborg 
Sø. Vi kan nyde synet af den 
gamle købstad fra søsiden og 
lytte til historierne om 
munkene på Kalvø, om 
Skanderborg Slot og den unge 
Christian Firtal, og om den 
smukkeste festival. 

Ca. 15.25 er vi retur ved 
Vestermølle igen, og herfra går 
turen videre til Ejer Bjerge. Her 
gør vi holdt, så vi kan se stedet, 
men også så vi kan nyde en kop 
kaffe fra bussen til vores 
medbragte kage. 

Forventet hjemkomst i Skårup. 
kl. 18.45 PRIS: kr.600 

BINDENDE TILMELDING SENEST 
28. april.  

 

 

 

 

Skanderborg sø 

 

 

 

Praktiske oplysninger. Skårup Pensionistforening 

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

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til 
mølleprincippet på tlf. 2425 2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: 
Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS. NYT: Der kan nu 
betales via mobilpay til 427895 eller til  konto i Sydbank reg. 7045 
konto 0001304284 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

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

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

2 felt
Pris: 3531,- 

pr. år
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I de sidste 2 numre af Folk & Fæ har vi annonceret Werner Funders udstilling. Corona-nedlukningen af Skå-
rup- kultur & Idrætscenter har imidlertid gjort, at vi desværre har måttet udsætte Werners udstilling endnu en 
gang.  
Det er meget svært at planlægge noget i disse tider, men vi forsøger igen til maj, hvor planen er, at Werner 
Funder og Olaf Søndberg laver en fælles udstilling. De satser på, at regeringens udmeldinger med at åbne 
fritidscentrene d. 6. maj holder stik og holder fernisering søndag d. 9. maj kl. 16-17. 

Hvis du vil læse om Werner Funder og hans kunst må du kigge i et af de seneste udgaver af bladet.  
Her er en grundig beskrivelse af Werners flytning fra Sydfrankrig til Vejstrup og hans mangefacetterede 
kunstneriske virke med både bøger og malerier. 
 
Olaf, som er medlem af kunstgruppen og en habil akvarelmaler, har vist os sine fine akvareller med flere for-
skellige udstillinger i Kulturcenteret. Olaf skulle have udstillet akvareller fra sin rejse i Thailand i maj sidste år, 
men måtte også udsætte sin udstilling pga. nedlukningen i 2020. Denne udstilling er omtalt i april-nummeret 
2020. Olafs akvareller fra Thailand får vi at se ved en anden lejlighed, for denne gang har Olaf valgt at vise 
os malerier fra det forløbne års daglige vandreture i vores lokalområde. Olaf og hans kone Mona er ellers 
flittige globetrottere, men har i Corona-tiden måttet lægge deres oplevelsesture i det sydfynske, så udstillin-
gen rummer akvareller fra vores velkendte landskab i de skiftende årstider.  

Olaf skriver selv om sin udstilling: ”Jeg vil præsentere min egen udstilling som en Corona-udstilling i den for-
stand, at Corona-tiden har sendt os ud på daglige vandreture. Det har betydet, at jeg i højere grad end tidli-
gere har udforsket mine nærmeste omgivelser, og det har resulteret i en række akvareller fra Skårup mark og 
kystlandskabet ved Skårupøre.” 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Diverse 

Werner Funder 
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Kontakt Vibe (vibe@post24.dk) eller Ulla (ulla@dencher.dk) 
 

Det er desværre ikke længere muligt for kunstgruppen at annoncere vores udstillinger og ferniserin-
ger på reklameskærmene i Superbrugsen og i kulturcenteret.  

Vi vil derfor fremover forsøge at annoncere den næste udstilling og evt. fernisering som et gammel-
dags opslag i foyeren i kulturcenteret.  
Derudover er der flere andre steder, hvor du kan finde information om vores udstillinger: 
Vores Facebookside, som altid er opdateret,  
Facebooksiden: Skårup Sammenhold 
Aktivitetskalenderen på www.folkogfae.dk  
Kulturkalenderen Svendborg.  

Skårup Kunstgruppe 

Olaf Søndberg                 Werner Funder 



42 Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

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

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

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

KONTAKT BDO  
I SVENDBORG
Grønnemosevej 6,  
5700 Svendborg
Tlf.  63 21 60 00
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Vejstrup Forsamlingshus har nået en vigtig milepæl 

(Tekst: Elisabeth Antonsen) 

 

Den første vigtige milepæl er nået i rejsningen af midler til ombygningen af Vejstrup 

Forsamlingshus, og på ganske kort tid er en vigtig grundsten til selvfinansieringsdelen i 

økonomien er lagt. 

 

Vi vil Vejstrup 

300.000 kr. står der på toppen af 

”pengometeret” på Vejstrup Forsamlingshus. 

Det var målet for det salg af folke- og 

erhvervsaktier, som skulle vise, at borgere og 

erhvervsliv bakker op om at arbejde videre med 

virkeliggørelsen af den drøm, Vejstrup 

drømmer. 

Det oprindelige mål for indsamlingen var 

200.000 kr., men der kom hurtigt så mange 

tilsagn om støtte, at beløbet optimistisk blev sat 

op til 300.000 kr.  

 
Målet nået! (Foto: Henrik Kramer) 

 

Siden starten af projektet har ordrimet ”Vi vil 

Vejstrup” været slogan i den proces, som har til 

formål at genrejse Vejstrup Forsamlingshus og 

skabe en ny fortælling om Vejstrup, der 

efterhånden var blevet reduceret til et sted, 

man passerede forbi på landevejen mellem 

Svendborg og Nyborg.   

Ordene har vist sig at være andet end ord, for 

ikke nok med, at målet med de 300.000 kr. er 

nået på kort tid - der foreligger også tilsagn 

om, at der vil komme endnu flere penge ind på 

aktiekontoen. 

Fra vugge til grav 

Visionen har helt fra starten haft overskriften 

”Fra vugge til grav”. Denne overskrift dækker 

over drømmen om et levende fællesskab i en 

landsby, hvor man slår sig ned og bliver 

boende, og hvor netop forsamlingshuset udgør 

en vigtig base med muligheder og aktiviteter 

for alle.  

Projektet for den store ombygning er tegnet af 

Gråbrødre Arkitekter efter input fra borgerne på 

3 borgermøder og skal omdanne det 

traditionelle og udslidte forsamlingshus til en 

moderne og funktionel ramme om det 

fællesskab, der gennem de sidste par år har 

været under udvikling i sognet.  

Akustikken skal være i top, så man kan holde 

ud at opholde sig i det nye mødested, selv om 

man har problemer med hørelsen. Der skal 

etableres handicaptoilet, så man også kan 

komme på toilettet med en kørestol. Der skal 

kunne afholdes familiefester, koncerter og 

andre arrangementer i pæne og praktiske 

rammer.  

 

 
Virkeligheden og drømmen (Foto: Niels Janus) 

 

Der skal være mulighed for uformelle 

sammenkomster i en café. Foreningens 20 

arbejdsgrupper og bestyrelsen skal kunne holde 

møder i et dertil indrettet mødelokale. Der skal 
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kunne laves mad i et moderne køkken, der 

lever op til tidens krav. En varmepumpe skal 

sikre huset økonomisk og energivenlig varme 

24/7. 

  

Finansieringen 

Ud over salget af folke- og erhvervsaktier er 

hovedopgaven for tiden at rejse fondsmidler. 

Det arbejdes der for fuld kraft på, og der ventes 

i spænding på svar på de ansøgninger, der er 

ude. 

Anlægsbudgettet er 8,5 mio. kr., hvoraf de 7 

mio. kr. helst skal hentes hos fonde og andre 

bidragsydere. Selvfinansieringen er på 1,5 mio., 

der tilvejebringes ved salg af folke- og 

erhvervsaktier, sponsorerede og frivillige 

arbejdstimer, genbrugsmaterialer og lån. 

Selv om toppen af pengometeret er nået, så 

kan man også stadig købe folkeaktier. Salget 

fortsætter længe endnu, og alle er velkomne til 

at støtte. 

Genåbning  

(Tekst: Elisabeth Antonsen) 

 

Muligheden for genåbning sidst i maj har sat gang i tankerne om, hvordan Vejstrup 

Forsamlingshus kommer godt i gang igen. 

 

Genstart 

Vejstrup Forsamlingshus har økonomisk set 

klaret sig pænt gennem Coronanedlukningen, 

men savnet af at kunne mødes til 

arrangementer og afholde familiefester er 

naturligvis stort.  

Forsamlingshusets bestyrelse har drøftet, at der 

nok skal lidt ”opvarmning” til for at få gang 

udlejningen igen. Ligeledes skal alle 

arbejdsgrupperne genstartes, og der skal ske 

en koordinering af de udsatte arrangementer, 

som står i kø for at blive afviklet. 

Hver arbejdsgruppe har en ”høvding”, og det er 

derfor blevet besluttet at samle flokken af 

høvdingene til et planlægningsarrangement, når 

det bliver muligt. Høvdingene vil blive indbudt 

personligt, så snart der foreligger en dato.  

 

Kan man overhovedet leje Vejstrup 

Forsamlingshus? 

På grund af Corona har det været nødvendigt at 

skyde tidsplanen for ombygningen af 

forsamlingshuset ½ år. Byggeriet går ikke i 

gang før midt i 2022, og man kan derfor roligt 

leje Vejstrup Forsamlingshus til sin familiefest 

eller et andet arrangement i hele 2021 og 

foråret 2022. 

 

 
(Foto: Niels Janus) 

 

Det fremgår af kalenderen på hjemmesiden 

www.vejstrupforsamlingshus.dk, hvornår huset 

er optaget og ledigt. 

 
(Foto: Forsamlingshusets hjemmeside) 
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Generalforsamlingen 

Den årlige generalforsamling i Vejstrup 

Forsamlingshus skal ifølge vedtægterne 

afholdes inden udgangen af februar. Datoen var 

også fastsat og rettidigt annonceret, men det 

blev ikke muligt at realisere planerne, 

medmindre det skulle være virtuelt. Det 

fravalgte bestyrelsen dog, da man ikke ønsker 

at udelukke nogen fra at deltage, og selv om 

Coronanedlukningen er trukket ud, så er 

beslutningen fastholdt. 

Derfor er generalforsamlingen udsat på 

ubestemt tid, indtil forsamlingsloftet er hævet 

så meget, at minimum 50 personer må mødes i 

forsamlingshuset til fællesspisning og gode 

meningsudvekslinger. 

 

 

Affaldsindsamling 
Ikke alt behøver heldigvis aflyses på grund af Corona! Det gælder f.eks. 

affaldsindsamlingen, der hvert år afholdes af Naturfredningsforeningen over nogle dage i 

april. 

 

I Vejstrup samles der affald i området omkring 

Vejstrup søndag den 18. april. Indsamlingen 

foregår i mindre grupper. Man møder blot op 

ved forsamlingshuset kl. 10.00 og aftaler, 

hvilken rute man vil gå. Alle får udleveret en 

sæk, men man medbringer selv et par handsker 

og håndsprit til både hænder og grej. 

 

 
(Foto: Danmarks Naturfredningsforening) 

 

Og så skal man selvfølgelig huske de 

almindelige omgangsregler med at holde to 

meters afstand til andre, hoste og nyse i ærmet 

– og ikke møde op, hvis man føler sig syg. 

I år har indsamlingen særligt fokus på take 

away-emballage. Engangsbestik, 

plasttallerkener, papkopper og pizzabakker er 

blandt den engangsemballage, som ofte havner 

i naturen.  

 

 
(Foto: Danmarks Naturfredningsforening) 

 

Alle indsamlere opfodres derfor til at optælle 

engangsemballage og derved hjælpe 

Naturfredningsforeningen med at sætte fokus 

på netop denne type affald i naturen. 

Man kan læse mere om affaldsindsamlingen 

på www.affaldsindsamlingen.dk. 
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April 

Tirsdag den 13. Livestreaming fra Aarhus Universitet. ”Magtfulde mikrober, der gavner dig”. 

(Oluf Borbye Pedersen) - Udsat 

Søndag den 18. Affaldsindsamling - Gennemføres 

Tirsdag den 27.  Livestreaming fra Aarhus Universitet. ”Sære sanser” (Peter Teglberg Madsen) 

- Udsat 

Onsdag den 28. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 - Aflyst 

 

Juni 

Fredag den 11. Koncert med Sko og Torp 

Onsdag den 23.  Sankt Hansaften ved forsamlingshuset 

 

September  

Fredag den 24.  Koncert med Jimmy Jørgensen 

 

November 

Søndag den 21.11. Adventshygge  

 

Planlagte, men ikke datosatte arrangementer: 

LAN-party 

Livestreaming 

Vejstrup spiser sammen 

Opstart af café 

Vejstrup synger sammen 

Yoga 

Whisky-/ginsmagning 

 

Følg med på www.vejstrupforsamlingshus.dk for at se nye opdateringer. 

 

Vi glæder os til at se dig igen i Vejstrup 

Forsamlingshus 

OVERSIGT OVER PLANLAGTE AKTIVITETER  
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2021 
Opdateret 5.4.2021 
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Gudstjenesteliste for Vejstrup Valgmenighed 
  

 

Søndag d. 25. april kl. 10.00   Søndag d. 6.juni kl. 10.00 

Fredag d. 30. april kl. 10.00   Tirsdag d. 8. juni kl. 19.00 – 

Søndag d. 2. maj kl. 19.00   Generalforsamling i Kirken. 

Søndag d. 9. maj kl. 10.00   Søndag d. 13. juni kl. 10.00 

Torsdag d. 13. maj kl. 10.00   Søndag d. 20. juni kl. 14.00 

Søndag d. 16. maj kl. 10.00   Søndag d. 27. juni kl. 10.00 

Søndag d. 23. maj kl. 10.00   Søndag d. 4. juli kl. 10.00 

Mandag d. 24. maj kl. 10.00   Søndag d. 11. juli kl. 10.00 

Søndag d. 30. maj kl. 11.00 -   Søndag d. 18. juli kl. 10.00 

Fællesgudstjeneste Sdr. Nærå Valgmenighed. Søndag d. 25. juli kl. 19.00 

 

Der er indskrivning af konfirmander  torsdag d. 3. juni kl. 19.00 ! 
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE

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

DYREHANDEL
APS
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Skiltene forsvinder igen:  
Der er blevet sat nye skilte op på kærlighedsstien, omkring forbudt knallertkørsel og stinavn.   

- Desværre er der også nogle der har afmonteret dem igen. Det er rigtig træls, at der bliver ydet 

den form for hærværk, på de tiltag som bliver gjort for byen, efter ønske fra byens borger. 

Der er igen taget kontakt til Kommunen, om at få nogle nye op.  

Skulle man være bekendt med noget omkring skiltene eller ser noget, så kontakt os gerne. Så vi ikke 

ser os nødsaget til at overvåge skiltene. 

 

                                         
 

Møde med Stine fra Arbejdsgruppen.  
- Et godt møde, hvor begge parter blev klogere på hvad hver gruppe arbejder med. Vi blev også 

gjort bekendt med at vi skulle være mere synlige med alle de tiltag som vi i Skårup Sogns 

Borgerforening laver.  

Dette vil vi selvfølgelig prøve på, men nogle af tingene ligger bare så naturligt, så vi ikke får det 

frem i lyset.  

Dog blev vi også enige om, at kommunikation blandt grupperne, er en meget vigtig del, så ingen føler 

man over, tager hinandens opgaver. Vi har samme formål. Nemlig at gøre byen mere attraktiv, for 

byens beboere og på den måde give den mere liv, for alle generationer.  

Kontingent for 2021 
Vi havde nogle problemer med vores mobilePay, der pludselig gik fuldstændig ned.  
Dette er der kommet styr på og kører igen, men det har gjort at vi er meget bagud, både med 
indsamling, samt uddeling af medlemskort til postkasserne.  
Derfor vil Jeres kvittering for indbetalingen (MobilePay eller via konto), være Jeres medlemskort i 
år.  – Jeres indbetaling, er i noteret i medlemskalenderen, så I kan slås op.  
Vi håber at denne besked når ud til alle, – eftersom at vi havde skrevet at vi ville komme rundt med 
medlemskort. Vi håber på Jeres forståelse.  
 
Man kan stadigvæk støtte Skårup Sogns Borgerforening med et medlemskab for 2021.  
60 kr. for en familie     40 kr. for enlige 

Vi er stadigvæk i gang, trods 
corona restrikstioner. 

Skårup Sogns    
Borgerforening.  

Af Kitt West. 
Alle billeder er taget privat I byen.   

 

 
Hvad er der sket siden 

sidst? 

 
Hvad har vi gang i nu? 
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Mobilepay: 61 36 34 54 eller via bankoverførelse: Reg. Nr. 0819 Konto: 0000448486 
 
Husk: Det er vigtigt at I skriver Jeres adresse i kommentarfeltet,  
ellers har vi ikke en chance, for at vide hvem der har indbetalt   

De forskellige gadekær: 
Der arbejdes med, at få opsat et nyt hegn ved gadekæret i Øster Åby, samt at få beskåret træerne 
ved gadekæret på Kærvej. Der er afholdt møde med Peter Møller, som har givet os en 
forhåndsgodkendelse på at dette sker.  
– Vi glæder os til det, og følger selvfølgelig op på at det sker. 
 

                                               
 

Byskiltene: 
Skiltene ved ind og udkørsel til byen, har tidligere været pyntet med kunst fra kunstgruppen, de står 
på nuværende tidspunkt helt tomme og kedelige. Der er taget kontakt til Svendborg Kommune, for at 
hører om der var mulighed for at sætte skilte i, med ”velkommen” og ”tak for besøget” i hver sin 
ende.  
                                               
 
 
Hæveautomaten: 
Det er ad omveje kommet os for øre, at Fynske bank vil lukke hæveautomaten, der på nuværende 
tidspunkt sidder ved Møller & Møller.  
Vi har derfor rettet henvendelse til Fynske Bank, da de tidligere har lovet os, at vi, ville høre, hvis 
det kom på tale at den ikke kunne være på nuværende sted.  
- Vi vil arbejde for at den bliver i byen, og helst på dens nuværende plads.  
 
 
Badebroen:  
Inden længe står sommeren for døren, og badebroen skal sættes op i Skårupøre.  
Inden dette kan ske, skal den dog males, da den trænger.  
Så står du med en maler gemt i maven, og har lidt overskud til, at give en hånd med, så kontakt os 
gerne, så kan vi efterfølgende kontakte dig med en dato for malerarbejdet.  
Hvis du ønsker at hjælpe, kan du give os besked på telefon 62231270 eller via vores facebookside.  
 
Flag i byen: 
Der skal traditionen tro flag op i byen, når de unge mennesker skal konfirmeres, men inden dette 
kan ske, skal byens flaghuller ordnes ved at blive renset og malet op igen.  
Stængerne skal gennemgås og evt. males. Selve flagene, skal luftes godt igennem og evt. vaskes.  
Her er der også mulighed for at hjælpe, hvis du/I har tid til det.  
Børn er naturligvis velkomne   
 
 
 

  

Hvad skal der laves 
bagefter?  

 
Nogle ting, ved vi ikke 
altid på forhånd, men 
nogle ting er sæson 

bestemt. 
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SENIORFITNESS 

 

Glade seniorer på +60. 

 
 

Så er vi igen begyndt med vores seniorfitness. 

 

Seniorfitness startede i SkårupHallen september 2013, inde i selve 
hallen, imens der blev bygget om og bygget ovenpå til vores dejlige 
fitnesslokale som vi kender i dag. 

 

 

Vi må jo desværre kun træne udendørs i øjeblikket, men det er også 
sjovt. 

Nu må vi være op til 50 så kom bare an, vi er nu ca. 25. 

Vi træner kl. 9.00  i ca. ½ time. 

Dagens træning starter med morgensang  og dagens træning er godt 
for hele kroppen. 

Torben Forsberg er vores dejlige træner og træningstider efter påske 
er som 

følgende: 12/4 – 16/4 – 21/4 – 3/5 – 7/5 – 12/5 – 28/5. 
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Under normale forhold drikker vi kaffe en gang om foråret, samt vi 
plejer at slutte med en frokost når sæsonen holder sommerferie. 

Om efteråret drikker vi også kaffe en gang og slutter med en dejlig 
julefrokost I december. 

Kom op og prøv at være med til træningen, og er det noget for dig får 
vi dig meldt ind.  
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Stjernehimlen lige nu                               
Se mange spændende astronomiske fænomener lige nu! 
 

Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov 
Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24, 5881 Åbyskov. 

Stjerneskud 
Oplev Lyriderne lige nu. Det er stjerneskud i stjernebilledet Lyren. 
Stjerneskuddene kulminerer omkring den 22. april. Hvis du er heldig, kan du se 

helt op til 100 stjerneskud  i løbet af en 
time! Stjerneskud er meteorregn af små sten 
og støv, der med høj hastighed  kommer ind 
i jordens bane om solen. De stammer alle 
fra en komet eller en asteroide. Vega er 
ledestjernen i L yren. Tirsdag den 22. april 
kl. 22:00 finder du Vega meget tydeligt med 
det blotte øje i NNE retning ca. 27 grader 
over horisonten. Lyriderne skulle også være 
aktive både et par dage før og et par dage 
efter den 22. april. 
 
Vega i stjernebilledet Lyren 

 
Stjernehob M13 
M13 er en kugleformet stjernehob, bestående af 100.000vis af stjerner. Særligt 
omkring onsdag den 23. april, skulle M13 være til at se som en lille prik i en stærk 

håndkikkert (10x) i stjernebilledet Herkules, der ligge tæt 
på Lyren (ca 20 grader) 
vest for Vega.  Kl. 22:00 
den 23. april finder du M13 
i stik østlig retning, 36 
grader over horisonten. Der 
skal en meget stærk kikkert 
til, for at opløse stjerne-
hoben i enkeltstjerner. Del	af	stjernebilledet	Herkules	

Vega	

Kommenterede [EA1]: 	
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Stella  Nova opdaget af japansk amatørastronom  
Så sent som den 18  marts i år, opdagede en japansk amatørastronom en såkaldt 
Nova (ny) - en ny stjerne - i stjernebilledet  Cassiopeia. En Nova er i modsætning 
til en Super Nova, en gammel dobbeltstjerne, der tiltrækker gasarter fra sin mindre 
ledsagestjerne og derved opvarmes, så den kortvarrigt udsender en masse lys. Så en 
Nova er i virkeligheden ikke ny, men tværtimod en gammel stjerne (en såkaldt 
hvid dværg), der kortvarrigt bliver i stand til at udsende meget lys. Novaen  har 
fået betegnelsen Nova Cas 2021, den først nova opdaget i år. Japaneren  benyttede 
en 135 mm telelinse på et CCD kamera og tog fire15 sekunders optagelser oven på 

hinanden (Stacked). Det 
skulle være muligt i de 
næste uger, at se Novaen 
med en almindelig 
håndkikkert med en 
forstørrelse på mindst 
10x. 
Den 23. april  kl. 22:00 
finder du Cassiopeia i 
retning stik nord, 25 
grader over horisonten. 
 

 
Supermåne 
En supermåne optræder hver gang Månen er nærmest jorden og det samtidig er 
fuldmåne. I år sker det den 27. april, den 26. maj og den 21. juni. Herved 
reflekterer Månen 33% mere lys fra solen end normalt. Månen er på disse 

tidspunkter 17% større i vinkelmål, set fra jorden. 
Afstanden til Månen fra Åbyskov Amatørobservatori-
um er den 27. april kl. 20:15 355.170,2 km mod 
middelafstanden på 384.400 km. 
Nyd de ”lyse” nætter allerede den 27. april ! 
Det astronomiske tusmørke (lyse nætter) starter reelt i 
år først den 7. maj i det sydfynske. 
 
 
Vinkelmåling med udstrakt hånd. 

Kommenterede [EA2]: 	
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ÅÅrrssbbeerreettnniinngg  ffoorr  22002200  

 

 

 

  

                  SSkkåårruupp  BByyllaauugg  -- 
Denne årsberetning skulle have været aflagt på 
den ordinære generalforsamling til den traditions-
rige og årlige fastelavnsspisning i år d. 15. marts, 
men som på grund af Covid-19 jo desværre måtte 
aflyses. Den kommer derfor i år i skriftlig udgave:  

”2020 startede optimistisk med den festlige 
Fastelavnsspisning og generalforsamling med 
dejlig mad, for 166’ne gang gammeldags 
oksesteg efterfulgt af gammelost.                      
Tak til Sonja og Bo for arrangementet. 

 Aftenen blev derudover beriget med spændende 
mini-foredrag af vore lokale snapse- og vin- 
producenter, Karsten og Carsten, fra Skårupøre-
vejen, der også havde liflige smagsprøver med. 
Uhmmm!!  En fantastisk aften med 60 deltagere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Beretning 2019 aflægges.             Støttegruppen og bestyrelse. 

I marts fik egetræet på Bystævnet en ”ansigts-
løftning” og blev ”befriet” for de tørre grene. 

Fotos: Skårup Bylaug Skribent: Jan Viuf Hansen 
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SSkkåårruupp  BByyllaauuggss  åårrssbbeerreettnniinngg  ffoorr  22002200    ffoorrttssaatt……..  
Apropos ”befriet” havde vi i 75 året for Befrielsen 
lagt op til et større mindearrangement d. 4. maj om 
aftenen, hvor vi bl.a. skulle have sunget, hørt 
”frihedsbudskabet” og set ”Gå til modstand”; en film 
optaget med og om modstandsgruppen ved Skårup 
Seminarium og Klingstrup 1943-45. Men…            
en ny ”besættelse” nemlig Covid-19 kom rullende 
ind over landet, så vi måtte aflyse. 

Dog var dette en særlig lejlighed til at sætte lys i 
vinduerne, hvilket mange benyttede sig af. 

Det samme galt arbejdsdagen på Bystævnet, der 
også blev aflyst. Da generalforsamlingen i år heller 
ikke kunne gennemføres med de respektive valg, 
fortsætter Bestyrelsen på ”nød-foranstaltning” frem 
til næste ordinære generalforsaml. - feb/mar 2022.  

Mht. økonomien så viser regnskabet for 2020 flg.:      
Indtægter: (kontingent + Fastelavnsspisn.)              14.700,00        
Udgifter:   (Pasning af Bystævnet:  2500.-),                                
.        (Møder: 484.-), (Bankgebyrer.1060.-),                                   
.        (Fastelavnsspisn. Arr. 8588.-).  I alt                  12632,00          
Overskud:                                                                    2068,00.   
Overskuddet skyldes at arbejdsdagen blev aflyst, 
hvor vi havde forventet at bruge ca. samme beløb. 

Tilbage er bare at sige tak: Tak for julebelysning på 
Bystævnet til Borgerforeningen. Tak til Kristian 
Kølln for pasning af Bystævnet. Tak til Flaghejserne 
Jacob og Poul Erik, der trofast sørger for at 
Dannebrog blafrer på festdagene. Tak til 
bestyrelsen; Ian, Kristian og Torsten (suppl.) for 
indsatsen i dette mærkværdige år, og tak til 
støtterne, samt alle medlemmer i Skårup Bylaug”                 
.                                          Jan Viuf Hansen - Oldermand 

Send 75 kr.- til Ian Kristensen på mobilepay: BOX42204, så bli’r du medlem i 2021 og støtter Bystævnet.  TAK. 

Da Fastelavns-spisningen i år desværre var aflyst, hvor laugets kontingent normalt indbetales, må vi få 
midlerne ind på anden vis.   Vi beder derfor om, at nuværende og kommende medlemmer indbetaler de 75 kr. 
på mobilepay til kassereren. Det årlige kontingent går til pleje og vedligeholdelse af Bystævnet  

Skårup Bylaug, der er for alle mænd bosiddende i Skårup Sogn, nærmer sig de 167 år, og er en af de ældst 
eksisterende foreninger i landet..                                    .                                        Jan Viuf Hansen - Oldermand 

    Støt Bystævnet i Skårup ! 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

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

post@vejstrupblikvvs.dk

Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Fyns
Havedam ApS

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

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

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

Kristian Kølln
Tlf: 40 71 13 44

Have • Park • Skov • Natur

• Hjælp til pasning af haver og grønne områder
• Løsning af enkelt opgaver eller pasningsaftal e
• Jeg kigger gerne forbi og giver et uforpligtende 
   tilbud på hvordan jeg kan hjælpe 
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Her fortsættes historien om Svendborg-Nyborgbanen i billeder og i uddrag fra diverse bøger og hjemmesider:   
Arnold Andersen; På sporet af Svendborg-Nyborgbanen (1987) AA,                                                                            
Lars Viinholt-Nielsen; Svendborg-Nyborg Banen (2014) LV                                                                                           
evp.dk (EVP Danmark) – Erik V. Pedersen om Svendborg-Nyborg-banen EVP,  svendborghistorie.dk SH (fortrinsvis).                                    
Artiklen er redigeret og tilpasset til Folk og Fæ, februar 2021 af Jan Viuf Hansen. 

De  

 
Da planerne om en jernbane mellem Svendborg og 
Nyborg i starten af 1890erne skulle realiseres 
fik…(red.) ”Skårup kommune en forespørgsel, om 
man var villig til at deltage i udgiften til banens 
afstikning gennem sognet. Det sagde sognerådet 
ja til, og garanterede samtidig en sum på 28.000 
kr. for at få en station i byen. Desuden betingede 
sognerådet sig, at banen ville blive indhegnet. 
Resterne af indhegningen ses endnu ved 
banedæmningen fra Vesterled til Nyborgvej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

”Den 1. juni 1897 er den officielle indvielsesdag. 
Skårup Station er pyntet med flag, og da toget 
ruller ind ved perronen modtages toget med tre 
salutskud, hvorefter lærer Søren Pedersen holder 
en velkomsttale, hvori han udtaler ønsket om, at 
alle tog i fremtiden må standse i Skårup. Derefter 
udbringes et leve for den ny bane. (Der skulle nok 
have været udbragt mere end ét, eller også skulle 
man have råbt lidt højere, for banen beholdt kun 
sin selvstændighed i 5 år, så blev SNB = 
Svendborg-Nyborgbanen en del af SFJ = 
Sydfynske Jernbaner).” SH 

 
 
 
 
 
 
  

Svendborg-Nyborg Banen  SSNNBB 
 1897-1964.                                              2. del  -  Skårup Station     

Fig. 1, herunder: Udsnit fra Geodætisk Institut - Kbh. 1959.     
1:100000 1312 SVENDBORG  
 

Året efter ønskede jernbaneudvalget yderlige 
støtte til anlæggelsen. Med fem stemmer 
mod tre vedtoges der holdeplads i Holmdrup 
Huse...” SH 

Fig. 2; Foto: Holger B. D. Sørensen, 21.7. 1963. 
Set mod NØ, henover jernbaneoverskæringen i 
Vestergade  
Fig. 3: Jernbanestien ved Vesterled i retning 
mod Svendborg. Foto: Jan VH feb. 2021. (Taget 
samme spot som fig.2, men modsat retning) 
 Fig. 3. 

  

Fig. 2. 
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Fig. 6a.  
Fig. 6a; Skårup Station. - Fotograf: 
Sylvest Jensen (Luftfoto) - 1950 

”Postbefordringen, som siden 
1820 havde foregået med 
postdiligencen fra Nyborg 
over Ørbæk, Gudbjerg, Tved 
til Svendborg, blev nu 
nedlagt, og breve og pakker 
kom med toget, så stations-
mesteren også skulle passe 
det såkaldte brevsamlings-
sted.  

Stationerne på strækningen                    
blev alle tegnet af arkitekt                 
H. Wench. De blev opført af 
gule sten med røde bånd, og 
var næsten ens indrettet, dog 
havde stationen i Skårup, 
som den eneste, fået 
påbygget en veranda med 
store vinduer over indgangen 
til ventesalen.  

På billedet fra 1930 ses 
stående stationsmester N. P. 
Nielsen med kone og datter.” 
SH            

 Fig. 6b: Foto; 1930;                        
.        Skårup Lokalhistoriske Arkiv.                    

                     

Fig. 6b

.  
 Fig. 3.  

Fig 5; herover; Stationen set fra Vinkelvej. Læg mærke til gods-kærren på 
perronen, som er magen til Lauritz ´Røde´ Jensens i Matador.                                             
.                                                             Foto: Holger B. D. Sørensen, 21.7. 1963.  

Fig 4: Skitse af Erik V. Pedersen; stationsarealet i Skårup 

Fig. 5.  Fig. 4.  
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”Banen blev meget populær i Skårup. Der 
var fire daglige afgange i hver retning, og 
billetpriserne var lette at huske, Skårup-
Svendborg: 25 øre, og Holmdrup-Svendborg 
15 øre! Der var masser af passagerer og en 
stor mængde gods. 
 

Pakhuset til højre (Fig.9) brugtes til midlertidig 
opbevaring af gods; bl.a. til kasser med frugt 
fra de mange plantager ned mod sundet, 
som skulle til København.  
Under 2. verdenskrig blev det brugt til tørv. 
På godsterrænets nordside var opbygget en 
jordrampe, som blev brugt af landmændene, 
når de i roesæsonen læssede sukkerroer i 
godsvognene til videre transport til 
sukkerkogerierne. 
Der var desuden indrettet en grisefold, hvor 
grisene kunne opholde sig, til de kom med 
toget til slagteriet i Svendborg. ” SH 
 

Fig 9: Foto; EVP 23.5.1964 

Fig. 7 a + b herover: Det gamle skilt fra Skårup Station erhvervedes 
i 2017 og hænger nu i Skårup Kultur- & Idrætscenter.     
Fig. 8b. herunder: Tegning af Skårup Station Sign.: H. Wenck. - 
Kilde: Danmarks Jernbanemuseum - Dato: 1896 (marts) 
 
 

Fig 7a: EVP 23.5.1964 

Fig 7b: Jan VH 2017... 

Fig 8a: Stationen set fra Stationsvej. EVP 23.5.1964 
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”Jernbanen havde haft stor betydning for byens 
trivsel og forbindelse med omverdenen. Men i midten 
af 1900-tallet havde den udspillet sin rolle. 
Rutebilerne var begyndt at køre på landevejen, og 
banen blev urentabel, og meget af materiellet stod 
overfor fornyelse. Stationsmester Blok, som havde 
virket i en årrække, søgte nu forflyttelse med den 
begrundelse: "Jeg vil fløjte for et futtog, og ikke for 
en rutebil".     Da banen blev nedlagt i 1964 købte 
Kommunen stationsbygningen med tilhørende areal, 
og bygningen blev som den eneste af banens 
stationer nedrevet. 

 

 

 

 

En del af stationsarealet i Skårup blev købt af Vejstrup Brugs, som 
havde bygget en lille, såkaldt stafetbrugs i Vestergade. Nu skulle 
der bygges en rigtig bygning. I den vestlige del af pladsen blev der 
opført en bygning, som kom til at rumme posthus, ventesal til 
rutebilpassagerer og en filial af Svendborg Bank. Ingen af disse 
aktiviteter fungerer længere, men Brugsen i Skårup har vokset sig 
stor, og der er indrettet en stor parkeringsplads dér, hvor 
stationsbygningen lå. ” SH  (Fig.10) 
 

Fig. 11.  

Fig. 12b.  

Fig. 12a.  

Fig. 11; Kærlighedsstien ved Østermarken med 
dæmningen set mod NØ. 
Fig 12a; For at forcere Vejstrup Ådal anlagdes 
en stor dæmning. Her set mod Vejstrup.                               
Fig 12b; Vejstrup Å løber under dæmningen ca. 
400 m vest for Vejstrup Vandmølle.                                         
.                                                       Fotos: Jan VH feb. 2021. 

”Der blev holdt afstemning i de 
kommuner, hvor banen gik igennem. I 
de fleste af kommunerne var der flertal 
for nedlæggelse af banen  -  dog ikke i 
Skårup. Den 31. maj 1964 nedlagdes 
banen, og det sidste tog kørte under stor 
opmærksomhed fra 
jernbaneentusiasterne.” SH 

Der findes på Steen Boyes hjemmeside 
et par korte, sort/hvid- filmklip fra Skårup 
og Svendborg, (1963): 
 www.stenboye.dk › skaarup › tog › 
Skaarup_station 
               Togturen fortsættes i juni -nr.                     
.                                    -   Jan Viuf Hansen 
 
 

Fig. 10. Foto: 15/2-2007.SH 
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   For en frisk nordlig, efterhaanden mere 
vestlig Vind, nedbrændte i Dag to Gaarde i 
den tæt bebyggede, straatækkede Landsby 
Skaarup, nemlig Præstegaarden (paa det 
teglhængte Stuehus nær) og 
Præstegaardsforpagteren, Jens Peter 
Hansens Gaard. 

Begge Gaarde ligger lige syd for Kirken, 
adskilt fra denne og adskilt fra hinanden ved 
smalle Veje. Ilden opstod Kl. 10½ i 
Forpagtergaarden, maaske bedst kendt 
under Navnet 
          Hans Jørgen Hansens Gaard.  
Den ejes siden den gamles Død af Børnene og 
bestyres paa disses Vegne af Jens Peter 
Hansen, som tillige er Forpagter af 
Præstegaardens Jorder og Udhuse, og altså 
er den mest brandlidte. 
   Jens Peter Hansen stod i Huggehuset, da 
Pigen kom styrtende og raabte: Det brænder! 
Han styrtede ud og saa, der var Ild oppe i 
Taget nær ved Rygningen i det nordvestlige 
Hjørne af Gaarden. Han skyndte sig hen til 
Mejeriet, der ligger 35 Alen vest for Gaarden, 
efter en Stige, og kom med en Spand Vand op 
til Ilden, der ikke havde saa stærkt fat endnu. 
Men skønt han fik en halv Snes Spande Vand 
paa, var det alligevel for sent. Ilden aad sig 
gennem taget, og i et Par Minutter var alle 
Tage i Flammer, en halv Time efter var 
Gaarden i Aske. 

Svendborg Avis bragte lørdag 
den 19. maj 1900 nedenstående 
beretning om en dobbelt 
gårdbrand i Skårup. 
Reportagen er bemærkelses- 
værdig detaljeret og giver et fint 
billede af datidens miljø og sprog 
– selv på baggrund af en tragisk 
hændelse.  
Endnu i år 1900 blev avisen trykt 
med gotiske bogstaver – derfor 
denne renskrift, hvor den tids 
gældende retskrivning dog er 
bevaret. 
 
   De 24 Køer var heldigvis paa Marken, og det 
lykkedes at redde alt andet levende paa et 
Føl, 6 Faar og rimeligvis Hønsene nær. Et 
Føløg saas senere liggende halvt opbrændt, 
men det var allerede død i Gaar og flaaet i 
Dag. Af Indbo reddedes en Puf, nogle 
Sengeklæder, Hansens Skrivebord og en lille 
Pengetaske stopfuld af 100 Kr. Sedler og 
andre Papirer. Den gamle Sprøjte fra Skaarup 
kom raslende til og blev kørt ind i Gaarden, 
hvor den meget let og hurtig brændte. 
Imidlertid havde Ilden ogsaa faaet fat i 
                   Præstegaarden. 
   Den antændende Gnist var fløjet over Vejen 
og helt hen til det østlige Hjørne af det 
nordlige Udhus, hvor den fik fat i Straataget, 
der snart smittede de øvrige 2 Straatækte 
Længer med sin Ild. Medens Kirkeklokken 
klemtede, strømmede Folk til; de 65 
Seminarieelever og Lærerne smækkede 
Visdommens Bøger i og gik i Ilden for det 
materielle. Seminariet var i det hele taget 
udmærket paa sin Plads. Dets teglhængte 
Bygninger med omgivende Haver og fri 
Pladser satte en naturlig Grænse for Ilden, 
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som ikke med sin bedste Villie og Vindens 
Hjælp kunde faa fat i flere af de brændbare 
Gaarde. 
   Pastor Sørensen er netop paa en Ferierejse 
hos sin Fader, Stiftsprovsten i Aarhus. Men 
man sørgede naturligvis først at redde 
Kirkens Bøger og Arkiv, som blev bragt i 
Sikkerhed paa Seminariet. Paa Seminariets 
Loft blev der holdt Vagt af Eleverne, som 
ogsaa fik Lejlighed til at slukke nogle 
ondskabsfulde Gnister. Bohave og Indbo blev 
fra Præstegaardens Stuehus baaret ud i 
Seminariehaven, hvor Husmand Chr. 
Petersen vaagede over det, iført et Skilt: 
”Redningsformand for Skaarup”. 
                     Slukningen. 
   Af Sprøjterne var Oures først paa Pletten, 
derefter kom der en fra Svendborg Kl. godt 
11 og endelig en fra Tved. Der herskede 
naturligvis stor Forvirring blandt Beboerne til 
at begynde med. Ingen kunne vide, hvor vidt 
Blæsten kunde føre Ilden, som der slet ikke 
var Tale om at beherske. Ind til Svendborg 
naaede naturligvis overdrevne Rygter om, at 
det halve eller hele Skaarup brændte, men 
heldigvis bar Vinden lige hen mod det 
temmelig fri Bælte om Seminariet. 
   Ved 12 Tiden kunde det nok skønnes, at 
den værste Fare var overstaaet. Vognene 
strømmede til med deres Vandtønder, som 
Vandet randt af som gennem et Sold. Vand 
var der imidlertid nok af i Gadedammen. 
Brandfogden var ikke hjemme, men 
Sognefogden Søren Rasmussen komman- 
derede løs med Sprøjterne, og Seminari- 
sterne brød Mure ned med Stiger og 
Stænger. 
   Ind i den kvælende Røg mellem Gaardene 
bevægede Vogne og Folk sig i babylonisk 
Forvirring. Landbrugskandidat Søndergaard 
for ivrigt omkring sort i Ansigtet som en 
Neger af Røg og Sved. 

   Forstander Klingemann og de øvrige Lærere 
var naturligvis ogsaa i Ilden. Pastor Hansen 
fra Tved kom og var meget ulykkelig paa sin 
fraværende Embedsbroders Vegne. Denne 
underrettedes pr. Telegram af Forstander 
Klingemann om Stillingen. 
                           Skaden. 
   Alle Bygningerne var assureret i 
Landbygningernes alm. Brandforsikring, 
Præstegaarden for 26,679 Kr., deraf det 
reddede Stuehus for 11,250 Kr., Hans Jørg. 
Hansens Gaard for 16,692 Kr. Hvad Præsten 
havde sit Indbo assureret for, kunde ikke 
vides. da han var bortrejst, men det reddedes 
jo ogsaa hovedsagelig. Jens Peter Hansen 
havde Indbo, Avl og Redskaber i sin Gaard 
assureret for 18,700 Kr. og i Præstegaarden 
for 11,900 Kr. Han havde nylig anskaffet sig 
meget nyt Indbo og en ny Høstmaskine, der 
brændte i Præstegaarden. En ny Cykle og 3 
Geværer gik ligeledes i Løbet. For en Karl 
brændte der bl.a. 100 Kr. i Kontanter. 
   Af Præstegaardens Bygninger var Stuehuset 
c. 40 Aar gammelt, en stor ny Staldlænge var 
opført under Pastor Schousboe i 92 for 
12,000 Kr., de andre 2 Længer var gamle. Et 
temmelig nyt Svinehus ved Præstegaarden 
blev kun lidt beskadiget. 
   Af Hans Jørgen Hansens Gaard var 
Stuehuset ca. 35 Aar gl. Det laa for sig selv, 
medens de øvrige 3 ældre Længer var 
sammenbygget. 
   J. P. Hansens lille Søn hører ogsaa til de 
brandlidte. Den 5-Aars Purk stod og græd hos 
Faderen over sit Legetøj, der var gaaet tabt i 
Luerne.            Gnisten. 
   Der opstod ingen anden Formodning om 
Ildens Opkomst, end at der er fløjet Gnister 
fra Mejeriets Skorsten, som ligger ca. 30 Alen 
fra Hans Jørgen Hansens Gaard, ned paa 
Taget. Mejeriskorstenen er 25 Alen høj. 
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   Herredsfogden havde for øvrigt endnu Kl. 5   
i Eftermiddag ikke afholdt Forhør. 
                      Tilstrømningen 
var naturligvis meget livlig. En Tur til Skaarup 
er under almindelige Omstændigheder en 
passende og yndet Udflugt fra Svendborg. 
 Denne særlige Anledning øvede begribeligvis 
større Tiltrækning, og Cykler, Droscher eller 
blot Fødderne kom i hurtig Bevægelse der op 
imod. Fra den tæt befolkede Omegn var der 
naturligvis ogsaa stærk Valfart, baade af Pligt 
og Trang. Togenes Passagerer kunde heller 
ikke undgaa at blive opmærksomme paa 
Begivenheden. 
 
Kommentarer: 
 Præstegårdens længer blev ikke 
genopført. Kun stuehuset samt 
sandsynligvis det i artiklen nævnte 
”svinehus” blev bevaret (ses på 
billede 2 - beliggende ud mod vejen  
overfor kirken). 
Stuehuset forblev sognets præste- 
gård indtil begyndelsen af 1960´erne. 
Bygningen blev nedrevet i 1964 til 
fordel for anlæggelsen af en ny 
parkeringsplads ved seminariet. 
En ny præstegård blev opført på 
hjørnet af Østergade/Mosegårdsvej 
i perioden 1961/62. 
 
Den anden gård blev genopført alle- 
rede samme år, som branden havde 
fundet sted (1900). 
Den bar fremover navnet: 
”Engkildegård” (nuværende adresse 
Rosenkildevej 1, Skårup). 
 
Renskrift og kommentarer: 
Leif Andersen 
Medlem af Lokalhistorisk Forening 

 

 
                         Præstegården 1950 
 

 
                         Præstegården 1950 
 

 
                         Engkildegård 1939 
 

 
                         Engkildegård 1950 
 
Alle billeder: Sylvest Jensen Luftfoto 
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Kære sponsor for Folk & Fæ.
Mange af vore trofaste sponsorer har endnu ikke været portrætteret i 

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

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

gerne komme på besøg for at lave et firmaportræt. 

Kontakt redaktøren for en aftale på mail: 

henningphilbert@gmail.com  eller tlf. 2991 5882

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

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

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

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

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

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

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

sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i overnævnte område.

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

      Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert.
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(sammenhængende natur)

Priser pr. år:
1 felt                     1.774,-

2 felter          3.531,-

3 felter (højkant) 5.236,-

4 felter          6.556,-

5 felter (højkant) 8.502,-

6 felter        10.260,-

1 side=10 felter  16.383,-

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

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

del af den ligger i nævnte område.

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

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

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

Alle i Folk & Fæ-redaktionen arbejder ulønnet for at støtte og styrke lokalområdet
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5881 Skårup - 5882 Vejstrup - 5883 Oure

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

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



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Onsdag d. 5. maj kl.14.00 
FOREDRAG m/ højskolelærer 

Lisbeth Svensmark 
i Skårup Pensionistforening   

Onsdag d. 19. maj 2021 kl. 07.30 
FORÅRSUDFLUGT                                                                                                                                  

læs mere herom inde i bladet.
Skårup Pensionistforening 

Torsdag d. 27. maj 2021 kl. 19.00
Foredrag i Åbyskov Forsamlingshus
En ”rejse” til Verdens varmeste sted.

Søndag d. 30. maj kl. 11.00-14.00
Åbyskov Forsamlingshus støttegruppe 
afholder Kræmmer- og Loppemarked

sammen med Åbyskov Gl. Skole.

Onsdag d. 23. juni
Åbyskov Forsamlingshus laver 
Sankt Hansbål sammen med

Åbyskov Strandcamping

Onsdag d. 4. august 2021 kl.16.30                                                                                                                         
Generalforsamling for alle 3 
foreninger tilknyttet huset.                                                                                                      
Skårup Pensionistforening                                                                      

GRAFiSK 4922  4944

Nye arrangementer i 
Åbyskov Forsamlingshus; 

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Nye arrangementer i 
Vejstrup Forsamlingshus; 

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

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

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

Vi er flyttet 

HJEM til Skårup 

Skårup Stationsvej 8

Kig forbi


