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Kære Folk & Fæ læser!
Når du næste gang sidder med de nye Folk & Fæ, er 
det et specielt nummer !!!!
Folk & Fæ kan fejre 25-års jubilæum med udgivelse af 
februar-numret 2015. Dette skal naturligvis fejres - - - - -
Se den næste side.

- - - - -  Så lykkedes det endeligt !!!!
Efter at Benjamin har ønsket at stoppe som webredaktør, 
har vi forsøgt at finde en afløser. - Dette er nu endeligt lykk-
edes. - Den nye hjemmeside finder du på:

folkogfae.dk
Den gamle adresse vil om kort tid blive nedlagt.
Endnu engang tak til Benjamin for hans arbejde som we-
bredaktør og oprettelse af vores hjemmeside i 2008.
Og så en stor tak til Nille Philbert, fordi hun har lavet vores 
nye hjemmeside.
Måske lyder navnet Nille Philbert lidt bekendt . . .

Deadline for næste blad er:

Mandag d. 2. februar 2015 kl. 17,30
Indlæg sendes til Anja: 
anja@skaarupgrafisk.dk 
Indlæg på papir afleveres i en plasticlomme i brevsprækken 
i min hoveddør : Åbyvejen 8 – Skårup

Bladet udkommer næste gang:
Fredag/lørdag d. 20-21 februar
Bladet omdeles til ca. 2000 husstande 6 gange årligt i 
”vores” distrikt: Skårup 5881  Vejstrup 5882  Oure 5883
Gem dette nummer og ring til Tryksagsomdelingen,
hvis du ikke modtager bladet – Tlf. 6222 2222 
NB! Alle i bladredaktionen arbejder ulønnet.
Du kan altid støtte bladet ved at 
indbetale et beløb på vores konto i 
FYNSKE BANK: 
Reg. nr. 0819 konto 819-56-11123
De bedste hilsner fra Folk & Fæ. - - - Henning Philbert

Ansvarshavende
Redaktør & Fotograf

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

REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” i SKÅRUP SOGN

Økonomi

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

Skribent & Tegner

Vibe Eriksen
Tlf: 62 23 24 16
vibeff@outlook.dk

Skribent

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

Grafisk Designer

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

Skribent

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

Skribent

Det kunne være dig!

?
Sponsorsælger

Det kunne være dig!

?
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I den anledning afholder 
vi en 25-års reception i

Skårup Kultur- & Idrætscenter: 
Søndag d. 1. marts kl. 14.30 – 17.00

Det vil gælde os at møde vore trofaste læsere.
Vi håber også at møde tidligere medarbejdere 
på bladet, Folk & Fæ-vennerne fra foreninger, 

skoler og institutioner, vores flittige 
indsamlergruppesamt alle vore trofaste 

sponsorer, - og naturligvis håber vi på, at der 
kommer nye sponsorer forbi, der 

fremover vil støtte lokalbladet 
Folk & Fæ med en annonce.

Folk & Fæ Redaktionen vil samtidig benytte 
lejligheden til at ønske Jer alle en rigtig
glædelig jul samt et godt nytår og tak 

for det år, der nu rinder ud.

En særlig tak til alle Jer, der støttede bladet,
da vi kom rundt med indsamlerbøsserne, og til Jer,   

der har indbetalt et beløb på vores konto.
Også en særlig tak til alle sponsorerne, til 

indsamlergruppen, til foreninger, skoler og 
institutioner og til alle Jer, der på den ene 

eller anden måde har støttet op omkring bladet.
Vi glæder os til at lave bladet til Jer i 2015

 De bedste hilsner fra Folk & Fæ Redaktionen.

Folk & Fæ fylder 25 år
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

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

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

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56
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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

Højskolevej 49 • 5882 Vejstrup • Tlf. 62 28 10 89 • vejstrup@vejstrup.dk

Klingstrupvej 5, 5881 Skårup
www.sydfynsfrifagskole.dk

Parat til job med mad, mennesker og dyr & planter 

10. klasse for dig der skal videre...
post@sydfynsfrifagskole.dk

Unavngivet 1   1 15/04/14   10.15

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

Skårup Stationsvej 8 – 5881 Skårup
Tidsbestilling: www.salonelmelund.dk. – Tlf. 35 12 66 86
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Folkefest 2014 
Lørdag den 25. oktober var der igen gang i Skårup Kultur & Idrætscenter hvor ca. 300 festglade 
mennesker fra Skårup og omegn var samlet til endnu en fantastisk Folkefest. 

Pyntning af hallen blev igen i år 
udført af Kirsten Højrup, 
Højrup Dekoration, der 
sammen med hendes hjælpere 
havde skabt nogle flotte 
rammer til en god fest. Årets 
tema i oppyntningen var efterår.  

 

 

 

 

Årets Skårupborger blev i år Lars Henriksen. 

Idet Lars er en del af festudvalget krævede det 
en lille løgn fra udvalgets øvrige medlemmer 
for at holde det som en overraskelse. 

Prisen tildeles ikke kun for Lars´s arbejde 
med Folkefesten, men også for det store 
frivillige arbejde han igennem mange år har 
ydet i forbindelse med aktiviteter og fester i 
og omkring Skåruphallen. 

 

 

 

 

 

Som nyhed i årets fest var der 
et Ungdomsbord for 
unge mellem 18 og 24 år.  

Ca. 20 glade unge mennesker 
deltog ved dette bord. Når de 
får fortalt vennekredsen om 
den gode fest vi har i Skårup, 
er de endnu flere til næste år. 
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Folkefest 2014 
 
Sponsorer 2014: 
Højrup Dekoration – Oppyntning af hallen samt gave til lodtrækning. 
Damgaard Blomster – Buket til Årets Skårupborger. 
Skårup Grafisk – Tryk af indgangsbilletter. 
Tømrermester Johannes Jørgensen – Udlån af stillads til drinksbar. 
Salon Elmelund – Gave til Lodtrækning. 
Super Brugsen – Gave til lodtrækning. 
Maria´s Butik – Gave til lodtrækning. 
Helle Lerche – Gave til lodtrækning. 
Skårup Pizza – Gave til lodtrækning. 
Folk & Fæ – Annoncer i bladet 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Folkefest 2015 

Lørdag den 24. oktober 2015 
Foto: Henning Philbert 

Tekst: Festudvalget 

Folkefest 2014 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Der var fuld gang i 
dansegulvet, både da 
Stagebreakers gav den gas på 
scenen og i deres pauser hvor 
DJ Jesper Hansen spillede en 
god blanding af ny musik og 
de klassiske disco-hits. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hvem mon der skal spille til næste år? Det kan DU finde ud af ved at følge annoncerne i 
de kommende udgaver af Folk & Fæ. 

  

Folkefest 2014 
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Skårup Grafisk – Tryk af indgangsbilletter. 
Tømrermester Johannes Jørgensen – Udlån af stillads til drinksbar. 
Salon Elmelund – Gave til Lodtrækning. 
Super Brugsen – Gave til lodtrækning. 
Maria´s Butik – Gave til lodtrækning. 
Helle Lerche – Gave til lodtrækning. 
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Festudvalget takker alle deltagerne og sponsorerne for en god fest og på gensyn til 

Folkefest 2015 

Lørdag den 24. oktober 2015 
Foto: Henning Philbert 

Tekst: Festudvalget 
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Ved Folkefesten i oktober blev Årets Skårupborger 2014 kåret. 

Vinderen blev Lars Henriksen, som selv er 
medlem af Folkefestudvalget. Lars blev dog 
meget overrasket, da han blev kaldt op på 
scenen til kåringen. Udvalget havde nemlig 
forinden haft en del skriverier om valget 
med forslag til andre kandidater på 
Messenger. Hvad Lars ikke vidste, var at 
udvalget bag hans ryg havde en anden 
Messenger-gruppe, hvor de skrev om deres 
egentlige forslag til kandidat, som gjaldt 
ham selv.  

Lars har både gennem sit arbejdsliv og i sin 
fritid ydet et betydeligt bidrag til et 
blomstrende foreningsliv i lokalområdet. 
Han er fortsat meget aktiv på en række 
forskellige fronter, så det er med rette, at 
han fik den fine titel. 
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Lars er født i Øster Åby og har gået på 
Skårup Skole hele sin skolegang – en del år 
med sin egen mor som klasselærer. 
Allerede som realist deltog Lars som 
hjælper i Skårup Hallen. I årene efter blev 
han ungdomsformand for 
fodboldafdelingen og træner for både 
fodbold- og volleyballhold. I 2001 lagde han 
et kæmpearbejde i at etablere 
tennisbanerne bag Skårup Hallen. 

Her skulle have været et billede af Lars i 
garderuniform, for Lars var i 1979-1981 sergent i 
Den Kgl. Danske Livgarde. 

I midten af80’erne bevægede Lars sig mod 
det festlige og var med til at lave byfest i 
Skårup og musikfestival på Skårup Skole. 
Lars er i dag som sagt medlem af 
Folkefestudvalget samt udvalget omkring 
Kandiskoncerterne. Han er tillige medlem 
af udvalget omkring Skårup Erhvervsklub 
samt formand for Fitnessafdelingen. 

 Lars har også altid selv dyrket sport. 
Tidligere spillede han både fodbold, 
volleyball og håndbold. Sidstnævnte i 
Skårup og på Tåsinge på Danmarksserie- 
holdet og i GOG og Tved på divisionsholdet. 
Efter en alvorlig skade med foden måtte 

Lars dog stoppe det meget aktive boldspil. 
I dag spiller han golf i Svendborg og 
arrangerer sammen med en gammel kollega 
golfrejser til Tyrkiet på 10. år i træk. Til 
marts skal han have 50 mennesker med til 
Belek i Tyrkiet. 
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Lars forener i dag sit fritids - og 
arbejdsliv, idet han - efter en lang karriere 
som butiksbestyrer i S. J. Papir & 
Kontorcenter - siden 2005 har haft 
ansættelse som Green-Keeper først i 
Gudme og i dag ved Idrætsskolerne i Oure. 
Lars er rigtig glad for sit arbejde. Han 
holder meget af den aktive stemning blandt 
de ca. 1000 energiske efterskoleelever og 
de ca. 250 ansatte.  

Lars bor i Skårup med sin kone, Lolita og 
parrets to store sønner, Andreas på 18 og 
Sebastian på 21. De købte deres hus 
tilbage i 1981 og har siden sat det i stand 
og har lavet forbedringer hen af vejen. 
Først nu, hvor de har fået lagt varme i 
stuegulvet, er de ved at være færdige med 
alle deres istandsættelser. 

Lolita har gennem de sidste 28 år arbejdet 
i Skårup Børnehus. Et arbejde, som hun er 
rigtig glad for. I sin fritid maler Lolita 
store farvestrålende akrylmalerier og 
flere af dem pryder hjemmets vægge. Lars 
bruger sin kreativitet i køkkenet, for det 
er ham, der står for al madlavning og 
indkøb. 

Lars kan godt lide at arrangere alle mulige 
forskellige ting, som får ting til at ske for 
andre. Lars er fuld af gåpåmod og altid 
frisk på at involvere sig i nye ting, men han 
er meget beskeden og vil hellere stå 
bagved og trække i snorene.  

Til folkefesten blev han dog trukket helt 
frem i frontlinjen og belønnet på behørig 
vis for sit store arbejde gennem alle årene. 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Huset hvor man mødes!
Husets vært: 
Anette Christiansen, 
Telefon: 3022 2986

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk
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VI SØGER NYE KUNDER!
SØGER DU NY BANK?

Afdelingschef
Nicki L. Christiansen

Kunderådgiver
Lene Kruse

Kundemedarbejder
Mai-Britt Christiansen

Skårup Stationsvej 16 •  5881 Skårup • Tlf.: 6223 1010 • www.fynskebank.dk

v/ Søren A. Hansen

Østergade 19 · · 5881 Skårup

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

Tlf. 62 23 10 23  
www.skaarup-malerforretning.dk

   · Mobil. 30 88 89 48
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I	  skrivende	  stund	  er	  foreningens	  bestyrelse	  ved	  at	  lægge	  sidste	  hånd	  på	  et	  stort	  møde,	  der	  
afholdes	  på	  Skårup	  Seminarium	  onsdag	  den	  3.	  december.	  
Bestyrelsen	  har	  -‐	  med	  støtte	  og	  god	  opbakning	  fra	  Svendborg	  Kommune	  -‐	  indbudt	  50	  forskellige	  
mennesker	  (politikere,	  embedsmænd,	  filmfolk,	  undervisere,	  uddannelsesfolk,	  erhvervsfolk,	  
idemagere,	  økonomifolk,	  musikere,	  ildsjæle	  fra	  alle	  mulige	  steder	  og	  mange	  flere)	  til	  et	  såkaldt	  
stormøde,	  hvor	  vi	  ved	  fælles	  hjælp	  prøver	  at	  
tænke	  store	  tanker,	  tænke	  tanker	  på	  tværs	  og	  
'ud	  af	  boxen'.	  Vi	  vil	  prøve	  at	  skabe	  nye	  
konstellationer,	  se	  nye	  sammenhænge	  og	  på	  
alle	  måder	  forsøge	  at	  være	  kreative	  og	  gøre	  en	  
anderledes	  indsats	  med	  henblik	  på	  at	  få	  nye	  
ting	  til	  at	  ske	  i	  såvel	  det	  gamle	  Skårup	  Seminarium	  som	  andre	  tomme	  lokaliteter	  i	  kommunen.	  

Skolekredsen	  Højskolen	  i	  Skårup	  tog	  netop	  navneforandring	  til	  Foreningen	  Skårup	  Seminarium	  og	  
lavede	  nye	  vedtægter	  i	  sommers	  for	  at	  give	  plads	  til	  ovenstående	  videre	  og	  bredere	  hensigt.	  
Det	  er	  da	  også	  således,	  at	  bestyrelsen	  i	  foreningen	  efterhånden	  ser	  arbejdet	  være	  nået	  til	  en	  
skillevej,	  hvor	  vi	  enten	  må	  løfte	  arbejdet	  ind	  i	  et	  nyt	  gear	  eller	  sige:	  'Det	  var	  det,	  vi	  stopper	  her'.	  
Derfor	  må	  man	  sige,	  at	  vi	  står	  i	  et	  spændende	  øjeblik	  lige	  her	  og	  nu.	  Og	  ingen	  af	  os	  ved	  lige	  nu,	  
hvordan	  det	  bliver.....	  

Vi	  glæder	  os	  over,	  at	  de	  inviterede	  har	  mødt	  os	  med	  stor	  interesse,	  og	  mere	  end	  90%	  af	  de	  
inviterede	  har	  tilmeldt	  sig	  mødet.	  Så	  det	  tyder	  på	  at	  blive	  en	  spændende	  og	  god	  dag	  med	  masser	  
af	  ivrige,	  iderige	  og	  interesserede	  mennesker,	  der	  på	  forhånd	  har	  vist	  stor	  velvilje	  og	  interesse.	  	  

Vi	  kan	  pga.	  bladets	  deadline	  desværre	  ikke	  nå	  at	  få	  resultatet	  af	  stormødet	  med	  i	  Folk	  og	  Fæ	  
denne	  gang,	  så	  derfor	  vil	  jeg	  gerne	  opfordre	  alle	  til	  at	  gå	  ind	  på	  foreningens	  hjemmeside	  
www.hiskaarup.dk	  og	  læse	  om	  resultatet	  af	  stormødet.	  Vi	  lægger	  referat	  og	  videre	  tanker	  ud	  dér	  
dagen	  efter	  mødet.	  

På	  bestyrelsens	  vegne,	  Helle	  Bøving,	  formand	  
	  

	  

Foreningen	  Skårup	  Seminarium	  
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Alt i 
reperation på

BÅDE, 
PÅHÆNGS-
MOTORER,  

TRAILERE OG 
HAVEMASKINER

Salg af brugte 
maskiner

Salg af ny e 
havemaskiner 

til rigtige 
forårspriser

Som altid 
gratis afhentning 

og levering!

JKP-BYG
Murermester  Jens Pedersen
Nyborgvej 516, Skårup
Mobil  20 21 86 06

JKP-BYG  62 23 23 06

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Til faste 
priser

og aftalt tid
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MALERFIRMA BRDR. FOLKMANN
Maling
Hans Jørgen
20 12 33 50

Spartling
Jesper
24 45 43 02

Coating
Klaus
40 35 78 40

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

� Gips
� Beton
� Sprøjtespartling

� Betonrenovering
� Epoxy Gulve
� Grafittiafrensning

For mere information - kontakt os direkte eller på 62 22 49 00 - www.brdrfolkmann.dk
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Stemningsbilleder	  fra	  Mad	  &	  Musik	  arrangementet	  
fredag	  den	  20.	  november	  i	  Kulturcafeen.	  

	  

	  
	  

Klokken	  18	  præcis	  ankommer	  musikerne,	  Thomas	  og	  Søren,	  og	  15	  minutter	  senere	  
var	  der	  styr	  på	  mikrofoner	  og	  lydanlæg.	  Det	  er	  to	  drevne	  musikere,	  der	  skal	  spille	  
til	  aftnens	  mad	  og	  musikarrangement.	  	  
	  
For	  deltagerne,	  der	  ankommer	  18.30,	  er	  der	  tid	  til	  at	  hilse	  på	  og	  drikke	  en	  vand.	  	  	  Walter	  har	  som	  sædvanlig	  stablet	  en	  stor	  buffet	  på	  benene	  med	  4	  forskellige	  slags	  
steg/kød,	  tarteletter,	  flødekartofler,	  kogte	  kartofler	  og	  forskellige	  salater.	  	  	  
	  
Der	  bliver	  spist	  og	  hygget	  ved	  bordene,	  som	  står	  tæt	  ved	  den	  lille	  scene,	  hvor	  
musikken	  skal	  foregå.	  Fine	  rammer,	  fine	  borde	  og	  god	  mad.	  	  	  
	  
KL.ca.	  19.45	  går	  musikken	  på.	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Thomas	  Boas	  Barlund	  synger	  og	  står	  for	  rytmesektionen	  med	  sin	  specialdesignede	  
pizzabakke	  samt	  kazoo	  og	  mundharmonika,	  og	  Søren	  Fischer	  spiller	  guitar	  og	  
synger	  kor.	  	  
	  
Koncerten	  var	  både	  sjov	  og	  meget	  underholdende,	  og	  der	  blev	  grinet	  meget	  ved	  
bordene	  af	  den	  måde,	  som	  Thomas	  lagde	  op	  til	  deres	  numre.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Repertoiret	  som	  var	  meget	  bredt	  og	  bød	  på	  forskellige	  kunstnere,	  fra	  Nat	  King	  Cole	  
til	  Rasmus	  Nøhr,	  fra	  Preben	  Kaas	  til	  Søren	  Kragh	  Jacobsen.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Gode	  kendte	  sange	  leveret	  med	  veloplagt	  energi	  og	  glimt	  i	  øjet.	  	  
	  
Tak	  for	  en	  fantastisk	  aften!	  
Ketil	  Amtrup	  –	  Skårup	  Musikforsyning	  
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Musikalsk	  karisma	  
og	  genklang	  

	  

Da	  jeg	  hørte	  Bana	  Nuevo	  i	  august	  på	  Cafe	  Aroma,	  var	  jeg	  solgt	  med	  det	  samme!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jeg	  så,	  hørte	  og	  oplevede	  et	  nyt	  band	  med	  meget	  dygtige	  og	  kompetente	  musikere,	  
der	  var	  fundet	  sammen	  om	  et	  spændende	  repertoire	  med	  mange	  fantastiske	  	  
vokalarrangementer.	  	  Jeg	  	  og	  Jakob	  var	  ikke	  i	  tvivl	  om	  at	  dette	  orkester,	  skulle	  vi	  have	  
til	  at	  spille	  i	  Skårup	  Kulturcafe	  –	  og	  at	  det	  var	  et	  ”must”!	  	  	  	  	  	  

Derfor	  er	  den	  en	  stor	  glæde,	  at	  kunne	  præsenter	  BANDA	  NUEVO	  til	  Skårup	  
Musikforsynings	  Mad	  og	  Musik	  arrangement	  d.	  30/1	  kl.	  18.30	  i	  Kultur	  Cafeen	  i	  

Kulturhuset	  i	  Skårup!	  	  	  

Billetter	  á	  150	  kr.	  kan	  købes	  i	  Brugsen	  fra	  d.	  10/1	  -‐	  2015	  

Hilsen	  Torben	  Hansen	  -‐Musikforsyningen	  

	  

	  

Walter	  har	  som	  sædvanlig	  stablet	  en	  stor	  buffet	  på	  benene	  med	  4	  forskellige	  slags	  
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Der	  bliver	  spist	  og	  hygget	  ved	  bordene,	  som	  står	  tæt	  ved	  den	  lille	  scene,	  hvor	  
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Koncerten	  var	  både	  sjov	  og	  meget	  underholdende,	  og	  der	  blev	  grinet	  meget	  ved	  
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Om	  BANDA	  NUEVO	   	   	   	   	  	  
	  
Banda	  Nuevo	  blev	  i	  foråret	  2014	  skudt	  af	  på	  den	  sydfynske	  stjernehimmel.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Et	  musikalsk	  stjerneskud	  med	  højt	  til	  loftet	  og	  plads	  til	  såvel	  bløde	  vrikkende	  hofter	  
som	  store	  elefantører.	  
	  
Publikum	  bliver	  taget	  med	  på	  en	  rejse	  over	  de	  store	  verdenshave	  til	  en	  hængekøje	  
på	  en	  palmeø,	  over	  stenbroen	  i	  New	  York,	  et	  pitstop	  på	  en	  støvet	  afrikansk	  slette,	  en	  
slidt	  bluesbar	  i	  en	  sydstatsflække	  for	  måske	  at	  ende	  i	  en	  bjælkehytte	  dybt	  inde	  i	  de	  
store	  svenske	  skove.	  	  
	  
Den	  musikalske	  inspiration	  findes	  hos	  vidt	  forskellige	  kunstnere	  som	  f.eks.	  Lisa	  
Nilsson,	  Jackson	  5,	  Peter	  Gabriel,	  Doris	  Day,	  Bo	  Kaspers	  Orkester,	  Angelique	  Kidjo,	  
Laid	  Back,	  Joan	  Osborne,	  Paul	  Simon	  og	  Rickie	  Lee	  Jones.	  
	  
Banda	  Nuevo	  tager	  sangene	  under	  kærlig	  behandling	  og	  skaber	  sit	  eget	  univers	  bl.a.	  
med	  fokus	  på	  spændende	  vokalarrangementer.	  
	  
De	  5	  musikere	  har	  masser	  af	  rutine	  i	  bagagen	  og	  er	  kendt	  fra	  en	  lang	  række	  
sammenhænge:	  
Beat	  The	  Meetles,	  SoulDios	  Of	  Love,	  Die	  Reeperbahn,	  Svendborg	  Allstars,	  Steric,	  
Rustik,	  Refbjerg/Lynge,	  Dit	  Held	  og	  Jakadaba	  Orchestra.	  
	  
Banda	  Nuevo	  er	  en	  multivitaminindsprøjtning	  af	  musikalsk	  velvære.	  
Bitten	  Guldbjerg:	   vokal,	  percussion	  
Tom	  Bjerg:	   	   kontrabas,	  vokal	  
Lisbeth	  Refbjerg:	   guitar,	  vokal	  
Jens	  Svane:	   	   trommer,	  percussion,	  vokal	  
Pjotr	  Egholm:	   	   sax,	  percussion,	  vokal	  
	  
Lyt	  til	  et	  par	  numre	  på	  deres	  hjemmeside!!	  
Booking	  og	  info:	   www.bandanuevo.dk	  	  	  	  
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Da	  jeg	  hørte	  Bana	  Nuevo	  i	  august	  på	  Cafe	  Aroma,	  var	  jeg	  solgt	  med	  det	  samme!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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Da næste Folk & Fæ først udkommer omk. d. 20/2 – 2015, skriver vi allerede nu 
om nedenstående arrangement, for at give alle danseglade mennesker i 
lokalsamfundet mulighed for at få det i deres kalenderen!! 

Daddy’s Dancehall i Kulturcafeen d. 21/3 – 2015 

Midt i 80 érne var vi en gruppe tilflyttere, der lavede nogle arrangementer i 
pensionisthuset, som vi kaldte Daddy’s  Dansehall.              
Konceptet var ganske enkelt - vi var nogle hovedsagligt unge forældre, der gerne 
ville feste og danse i lokalmiljøet, og der var gang i alle babysitterne i byen.           
Nu genopstår denne mulighed for at komme i byen for at danse igennem i 
lokalmiljøet, men denne gang i Kulturhuset.                                                                           
Vi i Skårup Musikforsyning håber på at rigtig mange både unge forældre samt 
ældre danseglade mennesker, vil tage godt imod dette nye initiativ.  

Til forskel fra vores Mad & Musikarrangementer vil man til Daddy´s Dancehall 
være nødt til at spise hjemmefra, og hvorfor så ikke lave sin helt egen før fest med 
god mad og gode venner.                                      
Kort sagt I starter selv festen op derhjemme, og vi sørger for dansen. 

Her ser I The PopFools, der spiller til vores første Daddy´s Dansehall arrangement.  

• Kl. 20 åbner vi dørene til Dady´s Dancehall  
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• kl. 21 går Pop Fools på scenen, og de 3 meget rutinerede musikkere vil spille 
rock og rul og en vis legemsdel ud af bukserne.        

• Så sæt allerede nu X i kalenderen  og begynd du bare på, at inviterer dine 
bedste venner til din egen før fest.                                                                                           

• Billetter kan købes i Brugsen fra d. 10/ 2  til fredag d. 21/2 til en pris på 75 
kr. / person – så vi ses i Kulturhuset!! 

Om the Popfools: 

Gruppen består af består af Erik fra Skårup Musiskforsyning og hans 2 brødre, og 
er en lille rock-trio, som efterhånden har spillet sammen i rigtig mange år.          
Selvom håret på de tre herrer er blevet lidt gråt og tyndt, kan man bestemt ikke 
sige det samme om musikken de spiller.                                                                             
Det er rock og rul, det er pop og pigtråd, det er fest og farver, det er guitar-fræs og 
”gang i den”... kort sagt –det er dansemusik, når det er bedst ! 

Musikken er først og fremmest valgt ud fra, at det skal være dansevenligt, men det 
gør jo ikke noget, at man har hørt det før og måske ligefrem kan skråle med på 
sangene, mens man danser.                                                                             

Repertoiret er hentet fra navne som Beatles, Elvis, Creedence clearwater revival, 
Buddy Holly, Everly brothers, Eagles, Doobie brothers, Queen, Steppenwolf, Van 
Morrison, Eric Clapton, The Cure, Bryan Adams, U2, Keane, John Hiatt, Bruce 
Springsteen, Police, Rolling Stones osv.... Og det er ikke kun udenlandsk musik der 
spilles, der er også lånt et par numre fra danske navne f. eks. Gasolin, TV-2, 
Tøsedrengene, C.V. Jørgensen, Kim Larsen, Henning Stærk og Thomas Helmig. 

Nogen kan måske huske at bandet tidligere har optrådt i Skårup. Det var dengang 
for ca 12-15 år siden da ”Skårup Musikfestival” var en fast årlig begivenhed på 
Skårup skole. Her har bandet ved flere lejligheder spillet op til aftenens dans. 

The Popfools glæder sig til at være med til at starte op på en forhåbentlig 
kommende tradition med rock-bal i Kulturcafeen.  

Hjælpere søges!!! 
Vi søger 4 – 5 hjælpere, der har lyst til at give en hånd med ved vores 
arrangementer. F.eks. vil det være dejligt, hvis der nogen i området, som vil stå i 
baren ved ovenstående Daddy´s Dancehall?? Henvendelse til Torben på 
torb.h.hansen.com. 

De bedste hilsner fra 

Skårup Musikforsyning	  
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VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

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

Cleveland
l

l

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

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g
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  Meld din bil ind i fællesskabet 
og få økonomisk gevinst

•	 	Fastpræmieordning	med	større	flek		si	bilitet.
•	 	Mulighed	for	forsikring	af	flere	bil	modeller	end	tidligere.
•	 	Og	med	overskudsdeling	–	selvfølgelig!
	 	Det fortæller vi gerne mere om. Kontakt os på  

6221 4488, fomo@fomo.dk eller kig ind til os.

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

Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

Forever Living products

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

www.foreverfyn.dk
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”Skal vi have solgt det dyreste hingstføl i Dansk Varm-
blods historie?”, råber auktionarius begejstret ud over 
den fyldte opvisningshal på Vilhelmsborg ved Århus. 
Vi er til auktion, arrangeret af den danske rideheste-
forening, Dansk Varmblod. Stemningen blandt publikum 
er på kogepunktet allerede fra den store følauktions 
første minut, for hen over jorden svæver et hingstføl 
med en helt usædvanlig bæring og et kolossalt over-
skud. Det er Strandagergårds Scirocco, der betager 
alt og alle, sådan som føllet svæver omkring, scene-
vant ved siden af sin mor, Dansk Varmblodshoppe 
Strandagergårds Shamona. Faderen til Scirocco er 
varmblodshingsten Sezuan. Scirocco blev tidligere 
på året kåret som det, der i fagsproget kaldes ”bedste 
dressurbetonede hingsteføl”. Så forventningerne til 
føllet er allerede store, og da buddene på føllet nærmer 
sig den halve million kr., retter publikums opmærksom-
hed sig efterhånden særligt mod to potentielle købere, 
der indtil videre har budt hinanden op til et beløb, der 
tangerer rekorden for prisen på et føl, solgt på auk-
tion i Danmark. Hammerslaget på føllet, som auktion-
arius i kampens hede benævner ”det her fuldstændigt 
fantastiske Sezuanføl” havner på 550.000 kr., hvilket 

viser sig at være rekordsum. Auktionarius slutter den 
hæsblæsende auktion over føllet med at opfordre pub-
likum til at rejse sig op og klappe af det enestående 
avlsresultat, hvilket slet ikke havde været nødvendigt. 
For mange tilskuere har allerede rejst sig helt spontant 
med begejstret applaus, mens Scirocco stadig løber 
rundt i manegen, som om han bare er på en hyggelig 
bytur med sin mor. Hvilket han jo i og for sig også er. 
”Det var en fuldstændigt vanvittig og fantastisk oplevelse 
at være med til auktionen”, smiler Anette Abildskov.”. 
Jeg sad oppe på en af de øverste rækker i den store 
hal”, fortsætter Anette, ”og jeg kunne næsten ikke 
fatte, at buddene bare blev højere og højere på vores 
føl. I begyndelsen forløb auktionen over Scirocco helt 
normalt, men så gik det hurtigere og hurtigere med 
buddene, og efter godt fem minutter råbte auktionarius 
bud op på over den halve million.” griner Anette og ryster 
på hovedet, som om det stadig ikke er gået helt op for 
hende, at det fantastiske føl blev solgt for så mange penge. 
”Helt vildt”, slutter hun sin beretning, da Deres udsendte 
besøger familien Abildskov på deres paradisiske landsted 
nær skov og strand ved Oure. I næste nummer af Folk 
& Fæ skal udfoldes hele historien bag Strandagergård 

Et sydfynsk eventyr

Strandagergårds Shamona og Scirocco
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og det succesrige stutteri på stedet, ligesom vi også skal 
på besøg i Svendborg Dyrehospital, som drives af netop 
Jens Jørgen Abildskov. 
Næste nummer vil således være fyldt med skildpadder, 
påfugle, hundehvalpe, danske landhøns, hellige birmakatte 
og slørhaler på glas… Alt sammen dyr og andet kræ, 
som den dyreglade familie tager hånd om og deler 
hverdag med. I nærværende nummer af Folk & Fæ skal 
udelukkende sættes fokus på det højtstillede, storrammede 

og velgående hingstføl, der skabte sensation på den 
årlige elitefølauktion. En sensation, der gav genklang 
over det meste af verden i ridesportens kredse.
”Han har alle forudsætninger for at nå langt i dres-
sur,” konkluderer Jens Jørgen, da han glad og stolt 
viser hestene frem ude i folden, og Scirocco tillidsfuldt 
kommer Deres udsendte i møde og i den kolde vind 
fornuftigt nok nøjes med at vise en flig af sine fremra-
gende gangarter. ”Han har ganske enkelt nogle byg-
ningsmæssige fortrin, der gør, at han kan gribe både 
højt og langt i sine bevægelser. Det bliver spændende 
at følge ham, når han til den tid skal starte sin uddan-
nelse som dressurhest, forhåbentlig på den interna-
tionale scene.”, slutter Jens Jørgen fremvisningen af 
stjerneføllet, mens Deres udsendte ved selvsyn kan 
konstatere, at Scirocco virkelig er et ædelt føl med en 
særlig skulderfrihed og en storrammet bygning, der gør, 
at han har alle forudsætninger for at nå virkelig langt.
Scirocco er den foreløbige kulmination på et målrettet 
og ambitiøst avlsarbejde på Strandagergård – et avl-
sarbejde, der tog sin begyndelse, da familien Abildskov 
i 2003 indkøbte deres første avlshoppe, bronzemed-
aljehoppen Anastasia, som var fremavlet på Fyn hos 
Judith og Birger Jensen. Det var helt bevidst, at famil-
ien lagde grunden til avlen ved at erhverve sig avlshop-
per fra solide og gennemprøvede hoppestammer. En 
anden af de hoppestammer, familien satsede på var 
derfor en lokal og landskendt stamme fra Gravvænge. 
Her har Rosagerfamilien gennem flere generationer av-
let heste af topkvalitet, og Jens Jørgen Abildskov havde 
for mange år tilbage lovet sig selv, at når der engang 

Scirocco og Anette

På tur med Jens Jørgen
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blev tid og plads til det, ville han anskaffe sig en af 
de fine hopper fra den meget avlssikre Gravvænges-
tamme. En stamme, der rækker langt tilbage i tiden til 
dengang, Johannes Rosager avlede Oldenborgheste 
til brug i landbruget. Senere krydsede Rosager de rene 
og meget tunge og stabile oldenborgere med fuldblod-
sheste, hvis force var – og er – løb på galopbanerne. 
Kombinationen af oldenborgernes styrke og stabile 
temperament og fuldblodshestenes hurtighed og smi-
dighed banede vejen for Gravvængestammens store 
succes med frembringelse af rideheste. En avl, der 
siden er blevet ført videre af sønnen Svend Rosager 
med indkrydsning af de allerbedste varmblodsheste, 
først og fremmest den internationalt kendte Sandro.
”Jeg havde jo fulgt Svend Rosagers heste fra sidelin-
jen gennem mange år,” fortæller Jens Jørgen, ”for jeg 
kom hos ham som stutteriets dyrlæge. Og jeg kunne 
jo ved selvsyn konstatere, hvor godt Rosagers heste 
klarede sig. Så skete der det, at Svend en dag kon-
taktede mig for at tilse et nyfødt hoppeføl, og da jeg 
spurgte ham om det mon var til salg, blev vi hurtigt 
enige om at handle,” smiler Jens Jørgen. Hoppeføllet 
var Shania Gravvænge, og hun blev senere udtaget 
til Dansk Varmblods elitestævne og udviklede sig til 
en storrammet og højtstillet hoppe. Hun fik så senere 
datteren Strandagergårds Shamona, der så i år fik sit 
første føl, Strandagergårds Scirocco. ”Han blev som 
før skrevet kåret til årets bedste dressurbetonede 
hingsteføl. Den kringlede titel dækker over, at ridehe-
steavlen efterhånden har specialiseret sig, så de to 
hovedgrene inden for ridesporten, dressur og spring, 
forsynes med rideheste fra hoppestammer og hingste, 
der enten har særlige anlæg for dressur eller spring. 
Selv om både dressurhestene og springhestene stort 
set udgår fra de samme blodlinjer, kræves der lidt 
forskellige bygningsmæssige og bevægelsesmæs-
sige kvalifikationer, alt efter der er tale om en hest til 
dressur eller spring. Af samme grund kårer man nu det 
bedste springbetonede føl og altså – som i Scirocco 
tilfælde – det bedste dressurbetonede føl.
Stutteriet på Strandagergård har nu fire avlshopper, og 
familien Abildskov forsøger at holde det samlede antal 
heste i stutteriet på omkring 10-15. Scirocco har gjort 
stutteriet landskendt og været en uvurderlig reklame 
for stutteriet. ”Salget af Scirocco har været fordelagtig 
for alle parter,” fastslår Jens Jørgen. ”Det har været en 
god historie, der har markedsført den danske varm-
blodsavl internationalt. Og så har det givet en god in-
dtjening både for os og Dansk Varmblod.” Jens Jørgen 
fortæller videre, at dansk ridehesteavl efterhånden er 
blevet et forbillede for mange af de ridehesteproducer-

ende lande, som vi i Danmark ellers normalt har set op 
til som de førende. Det gælder især Tyskland, som jo 
ellers har været moderland for mange af de fremtræ-
dende varmblodsracer. Hannoveranerne, trakhenerne, 
oldenborgerne og holstenerne stammer alle fra Tysk-
land, men den danske model og vores måde at organ-
isere hesteavlen på, har efterhånden givet pote, så 
danske rideheste er utroligt efterspurgte verden over 
i disse år. Scirocco er jo det mest oplagte og lysende 
bevis på det. Scirocco blev solgt til en norsk køber, og 
flere af de andre føl fra auktionen blev solgt til USA. 
Scirocco er i øvrigt det dyreste føl, der er solgt på årets 
auktioner verden over. I det hele taget var gennemsnit-
sprisen på de 55 føl på den danske følauktion højere 
sammenlignet med alle andre avlsforbund i Tyskland, 
Holland og hvor avlen ellers er langt fremme. 
Det er et helt bevidst mål for familien Abildskov, at de 
heste, der udgår fra deres succesfulde varmblodsstut-
teri, skal kunne blive dressurheste på internationalt 
niveau. En ambition, som synes inden for rækkevidde, 
ikke mindst når man ser Scirocco bevæge sig ubes-
været og smidigt rundt. Sciroccos eventyr synes først 
lige begyndt. Vi ønsker stutteriet held og lykke i disse 
bestræbelser og ser frem til at nyde Scirocco på den 
store og internationale dressurscene om føje tid. De 
første elegante trin er taget. Måtte eventyret aldrig få 
ende.

Tekst: Anders Carlsson
Fotos: Henning Philbert

Kåde heste i fri dressur
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Skårup Bibliotek
Åbyvejen  43 
5881 Skårup
Tlf. 62  23  50  70
Mandag   14 - 18
Onsdag     14 - 18

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

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

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

Lidt anderledes.

Salg af: Tøj fra kaffe
Brugskunst/gavekurve
Specialiteter fra Fyn
Gamle fine ting
Retro/blomster/garn
Is fra hjemis mm.
Produkter fra badeanstalten

Maria´s Butik
Østergade 1, 5881 Skårup

Tlf 22732820
Hjemmeside:
www.mariashop.dk

 
 

 

Åbent tirsdag-fredag 10-17, lørdag 10-13

skaarup.bibliotek@svendborg.dk
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75. ÅRGANG     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD      JANUAR - MARTS 2015

Skarup
Kirke    Sogn

o

Livets flod
Nogle gange er den vuggende blid og rolig, så man kan nyde omgivelserne og få øje på både 
himmel og jord. Andre gange er strømmen stærk og nådesløs, så man ikke kan gøre andet end 
at forsøge at holde sig oven vande og følge med, hvor end den fører én. Men for det meste er 
strømmen jævn og forudsigelig – man kender dens løbebane ud og ind, og fortroligheden er på 
én gang tryg og søvndyssende. En gang imellem kan man føle sig strandet, så man synes kun at 
kunne se flodens bevægelse og rytme på mærkelig afstand. Med et modigt overskud i forhold 
til strømmen kan man vælge sin egen retning – måske endda vælge at svømme mod strømmen 
eller dreje af ved en ny flodarm og finde nye omgivelser, nye udfordringer. 
Et helt nyt, friskt og uprøvet år står foran os. Som vanligt tænker vi tilbage på det år, vi fik foræret. 
Var strømmen mild eller strid - hvor førte den os hen? Og i samme åndedrag overvejer vi, hvad 
det nye år bringer – skal vi lade os flyde med eller bryde op? Skal vi trodse det uvisse og risikere 
hvirvelstrømme og skarpe klipper eller følge den sikre kendte retning?              forsætter på s. 2
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Nytårsgudstjeneste
Onsdag den 31. december kl. 15.00

Det er blevet en 
ganske dejlig tradition 
at begynde årets 
festligste aften med 
en gudstjeneste. 
Bagefter ønsker vi 
hinanden godt nytår 
over et glas bobler i 
kirkens tårnrum, og 
således opstemt kan 
man tage til de videre 
festligheder. 

Syngsammen
Den 6. januar kl. 19.00 er vi klar igen med den 
første af 4 nye sangaftener.  Vi er en lille trofast 
flok, der synger af karsken bælg en times tid, 
inden vi går hjem til TV, aftenkaffe eller andre 
gøremål, men vi kunne sagtens være flere, og vi 
er vilde med at lære nogle af de nye sange fra 
højskolesangbog og salmebog, og der er også 
plads til dine ønsker. Så kom og syng med og 
se, om det er noget for dig. Unge og gamle – 
alle er velkomne, og det koster ikke noget.
Tirsdag den 6. januar 2015, tirsdag den 3. februar, 
tirsdag den 3. marts og tirsdag den 7. april 
(afslutning med kaffe og kage). 
På gensyn i Kirkeladen den 6. januar kl. 19.00-20.00.

Sorggrupper
Der vil nu være mulighed for at deltage i en 
sorggruppe i Svendborg Provsti. Det er besluttet, 
at den første sorggruppe starter midt i januar 2015, 
og at deltagerne samles 8 gange med 14 dages 

interval. Ugedag og tidspunkt meddeles senere.
Mødested: Sct. Nikolai Kirkes menighedslokale.
Sorggruppen er for voksne mennesker, der 
føler et behov for at dele deres sorg med 
andre, der er i en lignende situation. Man er 
velkommen i gruppen, selvom tabet af et elsket 
menneske har fundet sted for mere end 1 år 
siden, men det kan anbefales at komme før. 
Det afgørende er dog, at man synes, at sorgen 
(stadig) er så tung at bære, at det kunne være 
godt at være flere om det.
Ledere af sorggruppen er : pensioneret over-
sygeplejerske Linda Hørmann og sognepræst 
Liselotte Kirkegaard.

Man kan læse mere om sorggrupperne i en 
folder, der ligger i Provstiets kirker, hos lægerne 
og på bibliotekerne eller/og henvende sig til 
sorggruppelederne (Linda Hørmann, tlf.: 35 81 
52 00; e-mail: lindahoermann@live.dk og/eller 
Liselotte Kirkegaard, tlf. 62 25 12 78; e-mail: 
LIKI@km.dk). 
Tilmelding til sorggruppelederne eller ens lokale 
sognepræst skal ske inden den 4. januar af hensyn 
til den videre planlægning. Det er gratis at deltage. 
Vi ser frem til udbytterige samtaler!
Linda Hørmann og Liselotte Kirkegaard.

Man kan måske undre sig over, hvorfor vi samles i kirken nytårsaften over noget så verdsligt som 
et årsskifte, men ligesom det er vigtigt at markere overgangene i vores liv – overgangen fra barn 
til ung til voksen, overgangen, der ligger i forening og adskillelse - lige så vigtigt er det at stoppe op 
midt i strømmen og overveje betydningen af det passerede. Det er ud fra det forgangne, at vi 
spejder efter det nye. 
Tænk engang.. et helt nyt år! Vil det forny os? Vil det rykke os? Vil det henrykke os? Nej, for det 
er ikke året, der handler. Året lægges i vores hænder og bevægelsen og begejstringen er op til os. 
Retningen er op til os, men belyses dog af en levende modstrøm – evangeliet, der altid kalder os 
ud på livets flod med en bramfri glæde og frimodighed.   Godt nytår til jer alle! Ida F.
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Stille kirke
Husk, at du kan lytte til sagte musik, tænde lys og 
måske fi nde lidt ro i sjælen hver onsdag efter-
middag mellem kl. 16.30-17.30 i den Stille Kirke.

Kyndelmisse
Søndag den 1. februar kl. 14.00

Lyset er på vej tilbage, og det skal hyldes! Kyndel-
misse slår sin knude den 2. februar, der regnes 
for at være årets koldeste dag. Nu går det ende-
lig i den lune retning med udsigt til forår, fugle-
fl øjt og grønne spirer, og det fejrer vi i kirken 
med en lysmesse dagen inden. Konfi rmanderne 
deltager ved denne gudstjeneste og serverer 
fastelavnsboller og saft bagefter i tårnrummet. 

Fra tirsdag den 17. februar kl. 10.00 er der igen 
mulighed for at deltage i babysalmesang med 
sit op til 8 måneder gamle barn. Babysalmesang 
giver et herligt nærvær mellem mor/far og barn 
i kirkens rum gennem sang, musik og bevægelse. 
Her igennem stimuleres alle barnets sanser, 
hvilket, man i dag ved, har stor betydning for 
det spæde barn og dets udvikling. 
At synge salmer fra den danske salmeskat er en 
håndsrækning til dåbsoplæringen, men det er 
også at give børnene del i den vigtige kulturarv, 
som de kan bære med sig resten af livet. 
Og synes du ikke, din stemme er noget særligt, 
kan du være sikker på, at dit barn synes, det er 
den dejligste stemme overhovedet.
Babysalmesangen ledes af organist Ingrid Madsen 
med hjælp fra præsten eller en frivillig. Det er gra-
tis at deltage, og efter lektionen er der kaffe/the 

og hyggeligt samvær en lille times tid i Kirkeladen.
Vi synger 17/2 – 24/2 – 3/3 – 10/3 – 17/3 – 
24/3 – 7/4 og 14/4 – alle tirsdage kl. 10
Tilmelding senest 1. februar til Ingrid Madsen 
på tlf. 62 28 12 07 eller madsensortebro@
compaqnet.dk med oplysning om barnets navn, 
fødselsdag + forældres tlf. nr. og mailadresse.

Sydfynske organister spiller ud
Søndag, den 8. februar kl. 16.00
Sydfynske organister kan mere end deres Fadervor 
– ja, endda i mange tilfælde andet end at spille 
orgel, så nu har de/vi i fællesskab arrangeret en 
utraditionel koncert, hvor en del af musikken bliver 
spillet på andre end de sædvanlige instrumenter. 
Ind imellem får publikum også mulighed for at 
oplade røsten i fællessange. Der er lagt op til en 
god time med musik, når nu lyset så småt vender 
tilbage. Så lad søndagsturen gå til Skårup Kirke. 

Fyraftensforedrag
Onsdag den 25. februar kl. 17.00

Gunner Steenberg 
fortæller om 
”Danmark som 
slavenation”. 
Foredraget, som 
er arrangeret i 
samarbejde med 
Lokalhistorisk 
Forening, giver et 
indblik i en glemt periode af Danmarkshistorien. 
Danmark deltog i slavehandelen i Afrika og på 
de Dansk Vestindiske Øer i perioden 1650-1848 
på linje med de store slavenationer: England, 
Frankrig, Spanien og Portugal. 
Der fortælles generelt om Danmarks engagement 
i den atlantiske slavehandel, og gennem forskning, 
kilder og litteratur giver Steenberg et præcist 
billede af den grumme virkelighed.
Der serveres en sandwich, en øl/vand til dette 
spændende foredrag, og tilmelding kan rettes 
til Inger Jensen på 6223 2444 eller på 
ingertage@privat.dk 
Tilmelding inden søndag den 22. februar. Pris 50 kr.
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Sognepræst
Ida Fonsbøl 
Mosegårdsvej 4 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri

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

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

Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 62 23 18 18

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

Graver
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10

Gravermedhjælper
Jytte Clausen · Tlf. 62 23 16 73

Organist
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07

Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40

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

Gudstjenester i Skårup kirke fra december 2014 til marts 2015
DECEMBER
Søndag d. 21. december 4. s.i.a. De 9 læsninger kl. 16.00 Ida Fonsbøl
Mandag d. 22. december Juleafslutning for Skårup Skole kl.09.00/10.30 Ida Fonsbøl
Onsdag d. 24. december Juleaften kl. 14.00/15.30 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 25. december 1. juledag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Fredag d. 26. december 2. juledag kl. 09.00 Carsten Dybkjær
Søndag d. 28. december Julesøndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Onsdag d. 31. december Nytårsgudstjeneste m/champagne kl. 15.00 Ida Fonsbøl
JANUAR
Søndag d.  4. januar Helligtrekongers søndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  6. januar Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d. 11. januar 1.s.e. H3k kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 18. januar 2.s.e. H3k kl. 09.00 Elisabeth R.Hammer
Søndag d. 25. januar Sidste s.e. H3k kl. 09.00 Elisabeth R.Hammer
FEBRUAR
Søndag d.  1. februar s. Septuagesima Kyndelmisse kl. 14.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  3. februar Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d.  8. februar s. Seksagesima kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.  8. februar Koncert m Fynske Organister kl. 16.00 Ingrid Madsen
Tirsdag d. 17. februar Babysalmesang begynder kl. 10.00 Ingrid Madsen
Søndag d. 15. februar Fastelavn Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 22. februar 1. s. i fasten kl. 09.00 Elisabeth R.Hammer
Onsdag d. 25. februar Fyraftensforedrag: Danmark som slavenation kl. 17.00 Gunnar Steenberg
MARTS
Søndag d.  1. marts 2. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Tirsdag d.  3. marts Syngsammen kl. 19.00 Ingrid Madsen
Søndag d.  8. marts 3. s. i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl

De offentlige menighedsrådsmøder ligger fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22
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Denne artikel handler om skønhed og lidenskab. Og 
pløjemarker og tornede grene. Og så handler den om 
et enkelt menneskes livslange dans med roser. En 
dans, hvor roser i tusindtal er blevet en ubrydelig del 
af tilværelsen. 
En strålende sommerdag for seks somre siden, 
besøgte Deres udsendte for første gang Frans Bruuns 
overdådige rosenmarker lige uden for Skårup. Række 
efter række rakte den ene rose skønnere end den 
anden sine skrøbelige kronblade mod himlen. En 
himmel, der nærmest drak af rosernes skønhed og 
sugede deres overnaturlige pragt og duft til sig, som 
for at lade rosernes hele væsen smelte sammen 
med alt det, der ligger over og hinsides enhver men-
neskelig forestilling og fornuft. Én rose foldede sine 
sartrosa kronblade ud, som vakte mindelser om det 
skær, der en hed sommerdag kan ligge over øjenlåget 
på nyforelskede kvinder. En anden rose tiltrak sig i 
første omgang opmærksomheden alene ved sin 
vidunderlige duft, der spredte sig, alt som en svag 
brise hvirvlede et par bordeauxfarvede kronblade 
langs den soltørrede jord. Nænsomt afsløredes hver 
enkelt roses særegne væsen og natur, og Deres ud-
sendte blev på sin vandring gennem rosenparadiset 
bjergtaget som sjældent tidligere og glemte tid og 
sted for en stund. 
Sådan har et væld af mennesker ladet sig beruse på 
deres vandring gennem rosenmarkerne ved Skårup 
den ene sommer efter den anden. Andre har blot 
glædet sig over de vidunderlige farver og former på 
de hundredvis af rosensorter, de fra deres biler har 
kunnet nyde, mens de passerede roserne på deres 
vej til eller fra Svendborg. 
Deres udsendte har besøgt Frans Bruun, manden 
bag alle disse skønne roser og er blevet inviteret 
indenfor i hans nyerhvervede hus på Nyborgvej. Et 
hus, som Frans Bruun har gået og sat i stand lige 
siden, han tidligere på året overtog det. Vi er i godt 
selskab med den ene af hjemmets tre katte, Martin, 
som kælent smyger sit gyldne skind op ad Deres 
udsendtes bukseben, mens brændeovnen i stuen 
spreder hygge og varme omkring sig. Her er hjerterum 
og her passes og plejes alle levende væsener med 
stor kærlighed. Alpevioler, kængurublomster og katte, 
der har været hjemløse, men som nu har fundet deres 
endelige bestemmelse i selskab med Frans Bruun. 
Det er blevet mørkt udenfor og sidst på eftermiddagen. 

Novemberkulden sniger sig gennem landskabet og 
en kølig vind smyger sig langs plovfugerne derude 
på de marker, der for kort tid siden dannede grobund 
for det sidste hold roser i Frans Bruuns produktion. 
”Jeg tog mine sidste roser op sidst i oktober, og det 
blev også de sidste roser overhovedet i min produktion. 
Gennem længere tid er den tanke modnet i mig, at det 
efterhånden er blevet tid til at lægge op. Jeg vil ikke 
længere producere roser selv. Mit rosenfirma ”Roser 
Til Haven” har kørt godt og solidt gennem mange år 
efterhånden, men der er en generel nedgang i plante-
salget over hele Europa – en nedgang, jeg først er 
blevet berørt af de sidste tre år, men en nedgang, 
der har været medvirkende til at træffe den endelige 
beslutning med at stoppe med egen produktion. Jeg 
bliver jo heller ikke ligefrem yngre.”, siger Frans Bruun

Den sidste rosenhøst
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 og tilføjer: ”Men jeg fortsætter mit firma og får i de 
kommende år funktion som en slags mellemhandler 
i roser. Jeg har forbindelse med flere store rosenpro-
ducenter, hvis roser jeg så vil forhandle og anbefale til 
kunderne. Jeg har jo stor erfaring med et hav af rosen-
sorter, og min knowhow kan jeg så tage med i min nye 
rolle som mellemhandler og konsulent. Firmaet bliver 
faktisk udvidet med nye kræfter – et meget stort sorti-
ment og en toptunet hjemmeside!”.
Frans Bruun er født og opvokset på Nordsjælland. 

Det stod ikke ligefrem skrevet i stjernerne, at han 
gennem hele sit liv skulle have planter og i særlig 
grad roser som sine tro dansepartnere og følgesv-
ende. ”Min far var arkitekt, men det var en verden, 
der absolut ikke tiltalte mig,” fortæller Frans Bruun. 
Skolegangen fængede ikke rigtig Frans, så da han 
omsider skulle videre efter 10 års skolegang og i lære 
som gartner efter skoleårene, føltes det som en enorm 
lettelse: ”Overgangen fra skoletid til læretid var helt 
fantastisk for mig”, smiler Frans Bruun, ”Dét at være i 
naturen under åben himmel talte til strenge dybt inde 
i mig. Jeg har altid haft det sådan, at jeg kunne sætte 
mig midt ude i en skov, og straks føle mig fuldkom-
ment hjemme. I ro og harmonisk samklang med 
naturen”, fortsætter Frans Bruun, ”så min læretid som 
gartner var virkelig fantastisk for mig og fik betydning 
for resten af mit liv. Her kunne jeg trække vejret frit og 
opleve naturen og planterne omkring mig. Siden jeg 
var barn, har det betydet alt for mig at kunne opleve 
naturen med alle dens synsindtryk og lyde”.
Frans Bruun var i lære som gartner fire steder: i Hør-
sholm, hos Poulsen Roser i Kvistgård, hos Thymes 
Planteskole ved Køge og endelig i Bagsværd. Alle 
steder gav Frans Bruun en kolossal ballast i hans 
videre virke i gartnerfaget.
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”Dengang var gartnererhvervet ikke så nytænkende, 
og planteskoleverdenen var meget traditionel. I min 
læretid begyndte jeg selv at producere buskplanter 
især af arten Kranstop (Stephanandra), og der var 
virkelig mange kunder til de småbuske, jeg produc-
erede. Husk på, at det var i 60-erne, hvor parcel-
huskvartererne poppede op i hundredtal med nye 
haver, der skulle anlægges med liguster, kranstop og 
farvestrålende roser. Der manglede aldrig arbejde og 
der manglede heller aldrig afsætning på de planter, 
jeg lavede. Da jeg var færdiguddannet søgte jeg så 
efter et egnet sted til at starte en planteskole, helst i 
området nord for København. Men når jeg havde fået 
sparet 15.000 kr. op, var ejendommene og husene i 
det område i mellemtiden steget med 200.000 kr., så 
det kunne jeg efterhånden se var udsigtsløst. Det var 
en tid med voldsom eksplosion i huspriserne omkring 
København”.
Afgørende for Frans Bruuns videre skæbne blev det, 
at hans forældre, som boede i Hørsholm, købte i 1973 
en ejendom ved Skårupøre. Her kom Frans Bruun ofte 
for at hjælpe med at renovere ejendommen. ”Jeg fandt 
så ud af, at hernede på Sydfyn var der virkelig gode 
muligheder for at finde et sted, som kunne danne ud-
gangspunkt for at starte min egen planteskole. 
Desuden var der på det tidspunkt hele seks 
rosendyrkere alene her i Skårup og omegn. 
I min læretid, havde jeg jo været en periode hos 
Poulsen Roser, som var og stadig hører til blandt 
verdens førende rosenforædlere og – producenter. 
Så jeg besluttede mig for at specialisere mig i ros-
er,” fortæller Frans Bruun, og fortsætter: ”Jeg har 
dyrket roser på skiftende adresser gennem årene. 
Skårupørevej, Skårup Strandvej og Skovmøllevej, og 
jeg har hele tiden lejet jord til dyrkning af alle mine 
roser. Det kræver nemlig megen jord at dyrke roser, 
idet man aldrig må plante roser i en jord, der lige har 
vokset andre roser i. Så rosendyrkning kræver virkelig 
planlægning med skift af dyrkede marker hele tiden. 
Og her har det vist sig at være meget bedre at leje 
jorden.”.
Rosenproduktion er en meget specialiseret gren af 
gartnerfaget, og det kræver megen ekspertise at 
opformere roser til dyrkning i haver. Inden rosenpro-
ducenterne kommer på banen med en ny rosensort 
til kunderne, har rosenforædlere over hele verden 
foretaget krydsninger af alle mulige roser for netop 
at frembringe nye rosensorter med banebrydende 
egenskaber. En proces, der tager omkring otte år, fra 
det øjeblik, at de første krydsninger er foretaget, til 
det tidspunkt, da ganske få brøkdele af en promille af 
de oprindelige krydsninger er udvalgte som dyrkning-
segnede. Ud af flere hundredetusinder af krydsninger, 

findes måske kun to eller tre sorter egnede til videre 
produktion og salg. Disse få udvalgte og forædlede 
sorter opformeres så af rosenproducenterne, hvoraf 
Frans Bruun gennem mange år har været blandt 
landets ypperste. Selve opformeringen strækker sig 
over to år. ”Vi begynder produktionen med i april at 
plante i tusindvis af grundstammer ud i lange, lige 
rækker på marken,” fortæller Frans Bruun og fortsæt-
ter: ”Grundstammerne vokser så til i løbet af somme-
ren. I august samler vi så knopper sammen fra alle de 
forædlede rosensorter, vi gerne vil have produceret. 
De knopper okulerer vi så enkeltvis ind på hver sin 
grundstamme. Okulering er altså en særlig podning, 
hvor man tager en enkelt knop fra den forædlede rose 
og sætter ind ved et snit i den vilde grundstamme. Her 
sætter den okulerede knop (okulanten) sig så fast og 
vokser ind i grundstammen, som på den måde dan-
ner grobund for den forældlede knops videre udvikling 
til en rosenplante. Knoppen sidder så og ”sover” på 
grundstammen resten af sommeren og vinteren over. 
Næste sæson – altså året efter, at okulationen af den 
forædlede rose er foretaget – skærer man det meste 
af grundstammen væk lige over det sted, hvor oku-
lanten året før blev sat ind på, så okulanten kan bryde 
frit fra grundstammen og vokse sig stor som en smuk 
rosenplante med de egenskaber, som den udvalgte 
knops forædlede ophav havde.”.
”Jeg kan stadig smile, når jeg tænker tilbage på den 
måde, vi dyrkede roserne på de første år.”, fortæller 
Frans Bruun. ”Når okulanterne bryder frem året efter 
okulationen, skal de ”knibes”, altså klippes ned, så 
de ikke bliver alt for ranglede. Knibningen betyder, at 
de forgrener sig i stedet for bare med et enkelt skud 
at løbe i vejret, og i løbet af sommeren danner man 
så på den måde en harmonisk og kraftig rosenplante. 
Hvis man ikke når at klippe okulanternes nye skud 
ned, kan det ende med, at de kun danner et enkelt, 
langt skud, der nemt knækker og dør ved det mindste 
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vindpust. Netop det første forår, vi producerede roser, 
havde jeg ikke fået knebet okulanterne tids nok, inden 
det blæste ret så kraftigt op. Jeg trøstede mig med, 
at blæst i april tit løjer hurtigt af igen, men det skete 
ikke denne gang.” fortæller Frans Bruun og smiler: 
”Og så måtte jeg jo hurtigt ud med en rosensaks og 
begynde fra en ende af med nakningen. Men det var 
helt uoverskueligt med de tusindvis af roser, vi havde 
på marken, så jeg opfandt lynhurtigt et system, hvor 
jeg lavede en Storm P-lignende indretning, idet jeg 
placerede to motorsave på en trillebør med de to 
savklinger stikkende ud til hver sin side. Så kørte jeg 
så hurtigt jeg kunne langs rækkerne og klippede på 
livet løs på begge sider af rækken, mens blæsten føg 
om ørerne på mig. Det må have set meget specielt ud, 
hvis man i det samme var kørt forbi rosenmarken og 
havde set mig styre trillebør og to fræsende motor-
save gennem landskabet….”. 
I dag er produktionen af rosenplanter langt mere 
avanceret, så det meste af arbejdet med at producere 
roser foregår maskinelt. Her har Frans Bruun gennem 
en lang række år haft god hjælp af specialmaskiner fra 
Egedal Maskinfabrik ved Horsens, der som den 
eneste i landet uophørligt udvikler og producerer 
udstyr til planteskoler. Okuleringen foregår dog 
manuelt og udføres af højt specialiserede okulatører, 
der typisk kommer fra England, Irland, Polen eller 
New Zealand. Frans Bruun har gennem flere år haft 
okulatører fra Spanien. Det er et ret så hårdt arbejde, 
som kræver sin ryg og en god fysik. Man står bøjet 
over roserne hele dagen og arbejder på akkord. Det er 
virkelig krævende. Frans Bruun siger det meget 
præcist: ”Hvis man kan holde til at okulere roser dag 
efter dag, kan man holde til alt andet slags arbejde!”. 
”Da min virksomhed producerede flest roser var vi 
oppe på at okulere omkring 150.000 roser om året.” 
fortæller Frans Bruun. ”I år har vi ikke haft flere end 
ca. 30.000 producerede roser på marken. Man regner 
med, at ca. 85 % af de okulerede roser resulterer i en 
fuldt udviklet rose til videre salg. I år har det været et 
meget dårligt år, idet kun omkring 50 % af de okulerede 
roser er gået til held. Som rosenproducent er man i 
dén grad underlagt vind og vejr, og i år har vi langt fra 
haft optimale betingelser for produktionen.”.
Det er efterhånden 8-10 år siden, at Frans Bruun selv gik
i marken og okulerede roser i stort tal. Ryg og knæ sagde 
stop, og siden da har han kun okuleret en lille smule. 
Samtalen om roser og produktionsprocessen bevæger 
sig i mange retninger. Frans Bruun fortæller, at han 
har produceret roser fra især fire forædlere, som hver 
især hører til blandt verdens førende og som hver især 
har frembragt den ene vidunderlige rosensort efter 
den anden. Tre af forædlerne er gamle kendinge i 

rosenverdenen, nemlig tyskerne Kordes og Tantau og 
så vores danske Poulsen. Poulsen har for eksempel 
lavet klassikere som Karen Blixen, Ingrid Bergman, 
Flora Danica og Astrid Lindgren. Den fjerde rosen-
forædler er derimod en forfriskende opkomling på 
rosenforædlernes stjernehimmel, englænderen Gareth 
Fryer. Hans roser er ikke særligt kendte i Danmark – 
endnu - så på markerne i Skårup har gennem mange 
år vokset roser, der stort set ikke har været til at få fat 
på andre steder i hele Nordeuropa. Fremragende og 
nyere sorter som Warm Wishes, Sally Kane, Adriana, 
The Cheshire Regiment og No Memory stammer ne-
top fra Fryers firma og blomstrer og dufter og spreder 
allerede glæde rundt om i efterhånden mange danske 
haver. Takket være Frans Bruuns fremsynede produktion 
og næse for den ekstraordinære rose.
”Kvalitet har altid været helt afgørende i min udvælgelse 
og produktion af roser, og et gennemgående træk 
ved de roser, jeg har solgt fra mine marker, er, at de er 
hårdføre, sunde og absolut dyrkningsværdige. I øvrigt 
har jeg sat en ære i at levere planter af A-kvalitet hele 
vejen igennem. Her har jeg aldrig gået på kompromis.”.
For Frans Bruun har kontakten med kunderne været af 
afgørende betydning. ”Servicen over for kunderne skal 
være i orden,” siger han, mens hans blik strejfer en 
ordreseddel, der ligger på køkkenbordet ved siden af 
ham. ”Der er rigtig mange kunder, der køber roser hos 
mig år efter år, og det tager jeg som et udtryk for, at 
mine roser er af topkvalitet. Jeg lægger også vægt på 
at vejlede mine kunder optimalt, for der er ingen idé i 
at bruge to sæsoner på at producere en kvalitetsrose, 
for så at se den mistrives, når den endelig finder sit 
blivende sted i en have eller park,” fortsætter Frans 
Bruun.” Tag nu kunden her,” siger han og peger på 
ordresedlen foran sig. ”Det er en kunde, som jeg 
har lovet at levere et pænt bundt roser til. Kunden er 
blevet så gammel, at hun ikke længere er i stand til at 
plante roserne selv, så jeg har tilbudt at plante dem for 
hende også. Det er jo ikke noget, jeg ellers gør,” smiler 
Frans Bruun og fortsætter: ”Da jeg begyndte min 
rosenproduktion her i Skårup for snart 40 år siden, ud-
viklede leveringen sig efterhånden til, at jeg selv kørte 
ud med planterne, når de var klar om efteråret. Det 
rygtedes hurtigt, at jeg gerne lige kiggede forbi med 
planterne, men det kunne jeg jo ikke blive ved med, 
alt som forretningen voksede sig stor. Men jeg har 
altid vægtet kontakten med kunderne utroligt højt. Jeg 
nyder at gå omkring på rosenmarken og hilse på de 
potentielle kunder, der lige har gjort holdt ved mark-
erne for at kigge nærmere på de forskellige sorter. Så 
får vi os en god snak og jeg kan vejlede, hvis der er 
behov for det.”.
Frans Bruun var en af de første planteskolefolk, der 
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udviklede et koncept med plantesalg over nettet, 
og det er et koncept, han vil fortsætte med, når han 
fremover skal forhandle roser fra andre producenter. 
”Konceptet med internetsalg er gået fantastisk godt 
i spænd med mine fremvisningsmarker, hvor folk så 
ved selvsyn har kunnet kigge nærmere på roserne og 
dufte og sanse sig frem til netop deres yndlinge. Det 
kan de så ikke længere fra og med næste sæson, men 
så kan jeg til gengæld vejlede dem desto mere ud fra 
mine egne erfaringer,” fortæller Frans Bruun, og da 
talen kommer ind på mode og tendenser inden for 
rosernes verden, fremhæver han, at det nogle gange 
kan være svært helt at forudse, hvilke roser, der bliver 
populære de næste sæsoner, og hvilke roser, der 
virkelig ”holder” og er anbefalelsesværdige over 
mange år. ”Da jeg startede i branchen, var det plant-
eskolerne, der bestemte, hvilke farver og typer roser, 
kunderne skulle kunne vælge imellem. Tre røde, to 
gule, en tofarvet, to hvide, tre orange og så videre. 
Et lille og ”sikkert” udvalg. Nu om dage inddrages 
kunderne i langt højere grad, når de kommende års 
foretrukne rosensorter skal udvælges. Det er stadigvæk 

de mørkerøde roser, der står højest i popularitet, for 
de fleste mener stadig, at en ”rigtig” rose er rød, men i 
netop disse år er der især blandt de kvindelige kunder 
stor interesse for de sartere pastelfarver. En utroligt 
populær rose er Morten Korch-rosen, som er sart 
cremerose og desuden dufter helt fortryllende. Og en 
ny rose som Souvenir de Baden-Baden venter jeg mig 
også meget af. Sart og fin i farverne.” fortæller Frans 
Bruun, mens hans sanser tager på en indre vandring 
gennem sommerens duftende marker derude. 
Han har i årenes løb taget mange danse med tusindvis 
af vidunderlige roser. Og sådan vil det også være i 
fremtiden. Der er hele tiden nye roser at møde og 
sanse og tage en god svingom med. For det handler 
stadigvæk om skønhed og lidenskab for roser. Og det 
handler stadigvæk om en dans med roser. 

Tekst: Anders Carlsson
Fotos: Henning Philbert
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

er det dig eller skat, der styrer? få orden i tingene med os

Din partner – hele vejen

Dansk Revision Svendborg 
statsautoriseret revisionsaktieselskab
norgesvej 2, 5700 svendborg · tlf. 62 20 18 18
svendborg@danskrevision.dk

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor
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Meld dig ind på: 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

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
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rettelse.	  Lokalhistorisk	  Arkiv.	  

	  I	  historien	  om	  Husflidsskolen	  i	  sidste	  nummer	  af	  Folk	  &	  Fæ	  havde	  der	  indsneget	  sig	  en	  fejl.	  Jeg	  
skrev	  at	  husfliden	  var	  startet	  på	  samme	  gård	  ude	  på	  Åbyskovvej	  som	  Friskolen,	  det	  er	  også	  rigtig,	  
men	  jeg	  kom	  til	  at	  kalde	  gården	  Søndersidegård,	  der	  skulle	  selvfølgelig	  have	  stået	  på	  Ellelund.	  De	  
to	  gårde	  ligger	  ikke	  langt	  fra	  hinanden.	  Her	  billede	  af	  Ellelund.	  

	  	  	  __________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  Lokalhistorisk	  Forening	  og	  Borgerforeningen	  går	  nu	  igen	  sammen	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  om	  et	  arrangement.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Allerede	  nu	  kan	  vi	  løfte	  sløret	  for	  et	  spændende	  foredrag	  i	  det	  nye	  år.	  De	  to	  foreninger	  følger	  op	  
på	  de	  sidste	  5-‐6	  års	  succes	  med	  et	  foredrag	  om	  Svendborg	  –	  Nyborg	  banen.	  Denne	  gang	  er	  det	  
ikke	  èn	  fra	  arkivet	  der	  fortæller,	  men	  vi	  får	  besøg	  af	  Lars	  Vinholdt-‐Nielsen	  som	  lige	  har	  udgivet	  
endnu	  en	  bog	  om	  banen.	  Arrangementet	  finder	  sted	  d.	  23	  marts	  kl.	  19.30	  i	  pensionisthuset.	  Mere	  i	  
næste	  blad.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Richard	  Sørensen.	  Lokalhistorisk	  Arkiv.	  	  	  
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Maleriudstilling  
på Damgården Plejecenter i Skårup. 
 
 
LOF Sydfyns malerhold for hensyntagende 
udstiller på Damgården Plejecenter i Skårup i 
vintermånederne december og januar. 
 
Jytte Pedersen, Ingeborg Elgaard Pedersen, 
Joan Gauthier, Janne Hansen og Aleksandra 
Hansen er de 5 lokale amatør-kunstnere fra 
Gudbjerg, Oure og Langå, som har arbejdet 
ihærdigt på at få deres sidste værker færdige til 
udstillingen.  
De mødes hver tirsdag eftermiddag for at male 
og få kyndig vejledning af underviser og 
billedkunstner Mette Sørensen.  
 
Malerierne på udstillingen bærer præg af at 
kunstnerne arbejder meget individuelt og de har 
for det meste deres egne maleri-projekter.  
Kunstnerne finder ofte inspiration i naturen, i 
blomsters smukke farver, grøntsagers skønne 
former eller bestemte steder fra deres eget liv (et gammelt hjem i Nyborg, 
vennernes hus i Sverige, den gamle landevej gennem skoven). Andre gange er det 
blot glæden ved at male et maleri til sine børn eller børnebørn, som er drivkraften 
bag et værk. 
 

	  

	  

Tirsdags-
samværet 
spiller også 
en stor 
rolle for 
malerholdt
. Der gives 
feedback 
på 
hinandens 
værker og 
holdt 
hyggelig 
kaffepause. 
	  

  

	  

Om sommeren, hvor der ellers holdes 
sæsonpause, har malerholdet opbygget en 
tradition med at lave ’Sommermaling’. Da tager 
holdet bla. på museumsbesøg, sidder på stranden 
ved Slude strand eller på kajen i Mejerihavnen 
på Thurø og fanger den smukke udsigt på 
lærredet. De mødes også en gang i mellem i 
Mettes atelier på Thurø og maler f.eks. hendes 
pragtfulde høns eller afprøver at male med 
oliemaling. 
	  

Kunstnerne har alle malet i 
adskillige år, men ikke så stor 
erfaring med at udstille. Det glæder 
dem da også meget at blive 
modtaget så positivt af personalet 
på Damgården.  
Nu udstillingen hænger i 
julemåneden, håber de også på et 
lille salg til julegave-interesserede 
under personalet, beboerne eller 
besøgende. 
	  

	   	  
Fra	   venstre:	   Mette	   Sørensen,	   Janne	  Hansen,	  	  
Joan Gauthier, Ingeborg Elgaard 
Pedersen, Jytte Pedersen og 
Aleksandra Hansen	  

Malerierne kan ses på Damgården 
Plejecenter,  Kærvej 8 i Skårup fra 
d. 26. november til d. 27. januar. 
	  

	  

Maleriudstilling  
på Damgården Plejecenter i Skårup. 
 
 
LOF Sydfyns malerhold for hensyntagende 
udstiller på Damgården Plejecenter i Skårup i 
vintermånederne december og januar. 
 
Jytte Pedersen, Ingeborg Elgaard Pedersen, 
Joan Gauthier, Janne Hansen og Aleksandra 
Hansen er de 5 lokale amatør-kunstnere fra 
Gudbjerg, Oure og Langå, som har arbejdet 
ihærdigt på at få deres sidste værker færdige til 
udstillingen.  
De mødes hver tirsdag eftermiddag for at male 
og få kyndig vejledning af underviser og 
billedkunstner Mette Sørensen.  
 
Malerierne på udstillingen bærer præg af at 
kunstnerne arbejder meget individuelt og de har 
for det meste deres egne maleri-projekter.  
Kunstnerne finder ofte inspiration i naturen, i 
blomsters smukke farver, grøntsagers skønne 
former eller bestemte steder fra deres eget liv (et gammelt hjem i Nyborg, 
vennernes hus i Sverige, den gamle landevej gennem skoven). Andre gange er det 
blot glæden ved at male et maleri til sine børn eller børnebørn, som er drivkraften 
bag et værk. 
 

	  

	  

Tirsdags-
samværet 
spiller også 
en stor 
rolle for 
malerholdt
. Der gives 
feedback 
på 
hinandens 
værker og 
holdt 
hyggelig 
kaffepause. 
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Om sommeren, hvor der ellers holdes 
sæsonpause, har malerholdet opbygget en 
tradition med at lave ’Sommermaling’. Da tager 
holdet bla. på museumsbesøg, sidder på stranden 
ved Slude strand eller på kajen i Mejerihavnen 
på Thurø og fanger den smukke udsigt på 
lærredet. De mødes også en gang i mellem i 
Mettes atelier på Thurø og maler f.eks. hendes 
pragtfulde høns eller afprøver at male med 
oliemaling. 
	  

Kunstnerne har alle malet i 
adskillige år, men ikke så stor 
erfaring med at udstille. Det glæder 
dem da også meget at blive 
modtaget så positivt af personalet 
på Damgården.  
Nu udstillingen hænger i 
julemåneden, håber de også på et 
lille salg til julegave-interesserede 
under personalet, beboerne eller 
besøgende. 
	  

	   	  
Fra	   venstre:	   Mette	   Sørensen,	   Janne	  Hansen,	  	  
Joan Gauthier, Ingeborg Elgaard 
Pedersen, Jytte Pedersen og 
Aleksandra Hansen	  

Malerierne kan ses på Damgården 
Plejecenter,  Kærvej 8 i Skårup fra 
d. 26. november til d. 27. januar. 
	  

	  

Kreativ Cafe i Skårup Kulturcenter
Vi er nogle piger som i efteråret har mødt hinanden hveranden torsdag 

i Skårup Kulturcafe og hygget os med strikke- og hæklearbejde.

Vi synes, det har været både spændende og inspirerende og 
derfor planlægger vi at fortsætte i det nye år.

Vi glæder os derfor til at se -  ikke alene strikke- og hækleglade, men alle 
der har lyst til at være med i et fællesskab omkring kreative aktiviteter.

Vi forestiller os et par hyggelige timer, hvor vi både kan snakke sammen, 
dele erfaringer, hjælpe og inspirere hinanden.

Det er gratis at deltage og alle er velkomne.
Der kan købes kaffe m.m. i cafeen.

Den kreative cafe har åben torsdage i ulige uger foreløbig på følgende datoer:
15.01. 29.01. 12.02. 26.02. 12.03. 26.03. 09.04. 23.04.

Alle dage kl. 19 - 21.

Evt. spørgsmål kan rettes til Merete Petersen
Tlf.65981199 - mob. 23429198
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus.  
  
Samlet og redigeret af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov 
Forsamlingshus  
 
 

Kommende arrangementer i Åbyskov Forsamlingshus: 

Vinsmagning med Erik Prangsgaard fredag den 30. januar kl. 19. 

 

 
Erik Prangsgaard stiller igen op til en vinsmagning 
i forsamlingshuset.  Denne gang breder vi os lidt 
mere end til et enkelt eller to lande – vi skal smage 
vine fra vidt forskellige dele af kloden.  Vi vil kalde 
det: 

En rejse i vinens verden. 
 

Der bliver mulighed for at smage 8 forskellige vine og til disse serveres en let anretning, der 
tilpasses de enkelte vine. 
 

Prisen for at deltage i dette arrangement er kun 160 kr. 
 

Tilmelding senest søndag den 25. januar 2015 til Jørgen på havblik@sydfynsmail.dk eller tlf. 
6222 476 eller 4224 7143. 
 
Der vil sikkert også være gode vintilbud denne aften. 

▀ 
 
Dilettant 2015: 
Vi har igen fået samlet et godt hold til at spille dilettant i 2015.  Stykket har titlen: 

Mig og min svigermor. 
Et lystspil af Henning Lindberg. Som appetitvækker til stykket skal handlingen kort omtales: 
  
Direktøren i DAHL PLASTIK A/S, Asger Dahl har efter lang tids hårdt arbejde opfundet en 
formel, der vil revolutionere plastikindustrien.  Desværre har patentbureauet lukket samme dag, 
og Asger frygter med god grund, at hans konkurrenter vil forsøge at stjæle formlen.  Han 
beslutter at tilbringe natten på kontoret, men får en uventet gæst til overnatning. Svigermor der 
har sin arrige siameserkan, Pelle med i en boks.  Og så tager tingene fart.  Svigermoderen Minna 
Leth, der i øvrigt besidder en vis mængde autoritet, sætter sig godt tilrette med strikketøjet, 
kamelsutterne, sine cerutter og tænder for TV’et. .  Asger må tage hjem p.g.a. brandtrusler, og 
i løbet af natten får Minna besøg af flere forskellige personer, rengøringsdamen fra Deutsche 
Plastich Aktiengeselschaft , som står i ledtog med skotten McMohl fra British Plastic, samt 
kineseren Fu-Fu fra Fu.Fu & Fu-Fu Og Alle Sønnerne  Disse adlyder Minnas højlydte tilråb til 
skuespillerne på TV-skærmen, og laver et rod af den anden verden.  Papirerne bliver stjålet, og 
næste dag tilkaldes politiet, i skikkelse af kriminalinspektør Holm og den kvindelige 
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kriminalassistent Olsen, der er lidenskabeligt forelsket i Holm.  Men selvfølgelig er det en 
anden, der har forklaringen på forbrydelsen. 
 
Der er generalprøve lørdag den 28. februar kl. 14.00 og første forestilling om aftenen. 2. 
forestilling er onsdag den 4. marts og 3. forestilling lørdag den 7. marts.  Program kommer 
som altid rundt til samtlige husstande i postdistrikt 5881 forventeligt omkring 1. februar. 
 

 

Scene fra forestillingen i 2014. 

Andre arrangementer: 

Ud over de to nævnte arrangementer har husets støttegruppe bl.a. planlagt Bankoaften i april, 
loppemarked og fællesspisning i maj. Efter sommerferien er der planlagt 60’er/80’-fest, 
bankospil, fællespisning og julefrokost. Der kan komme andre arrangementer til hvilket kan ses 
på husets hjemmeside: www.aabyskov-forsamlingshus.dk og der vil som altid blive 
husstandsomdelt flyers, hvor program, pris og tilmeldingsfrister oplyses. 

Der er også plads til andre arrangementer, hvis der er nogen, der har lyst til, at arrangere noget 
i forsamlingshuset f.eks. i samarbejde med støttegruppen eller bestyrelsen. 
 

 

Huset har fået nye smukke lysestager. 

▀ 
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Forsamlingshuset har fået en hjertestarter: 
 

 
De 3 Gamle Mænd præsentere hjerte-
starteren – Gudmund Larsen, Jens Iversen 
og Jan Madsen. 

I sidste nummer af Folk & Fæ var der skrevet 
om status på hjertestarterprojektet som De tre 
Gamle Mænd havde sat i gang med 
fællesspisning Stegt Flæsk og Persillesovs i 
maj måned. De sidste penge kom i hus og 
hjertestarteren er sat op og monteret på 
forsamlingshusets gavl ud mod Åbyskovvej.  
Dette kan betragtes som en afslutning på første 
trin. 
Det er en god ting, at vi nu har 2 hjertestartere i 
vores lokalområde – den anden er på Åbyskov 
Strandcamping. 
 
Det næste trin: Der planlægges 2 instruk-
tionskurser, hvor det ene vil være en orientering 
om hjertestarterens funktion og anvendelse. 
Dette kursus afholdes af firmaet, der har leveret 

hjertestarteren. Det andet kursus vil være den konkrete og praktiske del, hvor der gives 
instruktion i hjertemassage og genoplivning. Her får deltagerne selv mulighed for at øve sig på 
dukker.  Det kan betragtes som en del af et førstehjælpskursus.  Dette kursus afholdes tirsdag 
den 13. januar 2015.  Der vil i løbet af december blive omdelt flyers til alle husstande i 
nærområdet til forsamlingshuset.   
Kurserne retter sig mod beboerne i området og der skal helst være en passende gruppe, der har 
konkret kendskab til hjertestarterens funktioner og kan kontaktes i akut opståede situationer. 
Deltagelse i kurset vil være gratis.  Er du interesseret så noter allerede nu datoen 
 
Midlerne til hjertestarteren er indkommet ved overskud fra Stegt Flæsk og Persillesovs, 
sponsorater fra: Fynske Bank, Skårup Autohandel, Bjarne BF Oks, Heines Frugt & Grønt og 
Bendixens Fiskehandel.  
 
De 3 Gamle Mænd udtaler ved ”aflevereingen” af hjertestarteren, at der er mødt stor velvilje og 
interesse fra såvel sponsorer som enkeltpersoner og de vil udtrykke et stor tak for den 
opbakning, der har været under forløbet.  Uden lokal opbakning var projektet aldrig blevet til 
virkelighed – det har været anstrengelserne værd. 
 

 
▄ 

 



39

Andebanko den 3. november 2014: 
 

 

 
Der blev købt spilleplader og lodsedler i stor stil ved 
husets andebanko den 3. november.  Der var mere 
end 40 ænder og andre gode sager som gevinster.  
Nogen var mere heldig end andre, men sådan er spil 
jo. 
 

Det blev en god og stemningsfuld aften, hvor der 
blev ”spillet” for næsten fuldt hus. Det er virkelig 
godt og herligt med den store opbakning der er for 
banko i huset.  
 
De mange deltagere bidrog til et pænt overskud til  

anskaffelser i huset. Med den store opbakning og dermed interesse, vil der blive søgt 
gennemført 4 banko spil i 2015. Vi siger mange tak for opbakning og støtte til huset. 

▄ 
 

Julefrokost den 29. november 2014: 
I årets julefrokost deltog ca. 50 personer inkl. hjælpere.  Som de to tidligere gange var det en 
meget hyggelig aften, hvor stemningen var høj og særligt pakkespillet var med til at give 
stemningen en tak opad.  Der var mange forskellige pakker, hvor flere skiftede ejer gentagne 
gange og der var fart på, når der blev ”stjålet” pakker.  Bedst som en havde en stort antal på sin 
plads, så var de væk igen. 
Der var stor tilfredshed med arrangementet – god mad og gode rammer.  Fra støttegruppen siger 
de tak for opbakning.  Vi gentager til næste år. 
 
 

 
Overraskelsen kom tydeligt til udtryk, når en pakke 
pludselig skiftede ejermand. 

 
Der var fart på – lad mig komme væk 
inden nogen opdager jeg har været 
der. 

 

  Pakker var der mange af 
▄ 
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Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

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

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

weddings & portraiture

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

Sundhedstjek
-din krop og din livsstil
Ring 30 50 95 55
HRsund.dk Vestergade 3 Skårup

● Private
● Erhverv 
● Skibs El
● Termografi  - Energivejleder
● Solcelleanlæg / KSO
● Døgnvagt
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RK Teknik aps
v. Rune Kirkmand

Elektriker, aut. isolatør, termograf og energivejleder

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

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

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

I anledning af at alle skolerne i Danmark fejrede undervisningspligtens 
200 år arrangerede 

1000 tak til vores sponsorer 

Brugsen i Skårup for müslibars og kildevand 

Anja Thunbo Grafisk for præmie t-shirts 

Skårup Pizza og Kebabhouse for præmiegavekort 

Løbet var tilrettelagt for Skårup Skoles 8. og 9. 
klasse, som var mødt op i træningstøj og med godt 
humør. Posterne var forskellige steder i området, og 
en del var også indendørs på Sydfyns. 
Løbet varede fra klokken 9 til 12 og alle sluttede af 
med en velfortjent omgang spaghetti og kødsovs, 
som skolens køkken havde klar.

Tak for en god dag til de søde elever og lærere fra 
Skårup Skole! 

Tak til Henning Philbert for gode fotos

Skrevet af Lisbeth Refbjerg Rasmussen, viceforstander på SFF
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Skårup Sogns Borgerforening

Fastelavnskørsel d. 14. februar 2015 !

Borgerforeningen kører igen rundt i by samt opland med 

vores klovne busser, hvor vi vil rasle penge ind til 

tøndeslagning i hallen !

Evt. overskud vil blive brugt til dette års juletræsfest !

Tag godt imod vores klovne og støt vores arrangement, jo flere

penge der kommer ind, des mere føler vi at vi får noget ud af 

vores indsats !

Evt. reklame / sponsor penge kan indbetales på

kontonr: 0819 - 0000448486

Tøndeslagning for børn og voksne i

Skåruphallen d. 15. februar  klokken 1400

2015 !

Der vil som tidligere være muligt at købe kaffe - øl - vand 

-fastelavnsboller mm. Så mød talstærkt op !

Der vil være præmier for udklædning samt dronninger og 

konger i de forskellige aldersgrupper !

Vel  mødt  Skårup  Sogns  Borgerforening
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Skårup Sogns Borgerforening
Tak til vores sponsorer til dette års julearrangement i

Skårup Hallen, samt tak til en flok dejlige børn !

Håber vi ses næste år !

Evt. reklame / sponsor penge kan indbetales på

kontonr: 0819 - 0000448486

Skårup  Sogns  Borgerforening
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Pensionisternes Hus         

Pensionisternes Hus
      

Den første etape af udvidelsen er nu næsten færdig. Der mangler et par gardiner, ellers er salen færdig.

Depotrummet er lavet. Der skal nu sættes hylder m.m. op. Således at noget af køkkenet kan flyttes herind 

medens der bliver gjort klar til udvidelse af dette. Rummet er lavet, det skal ordnes indvendig og nyt 

inventar sættes op. Så efter vore planer er vi godt med. Det kan vi takke alle de frivillige hjælper for. Der 

er indtil nu lagt over 1200 frivillige timer i Huset. Stor tak til alle.

                

     Nye tilbygning                                                                 Ny dør

           

Gamle gulv brækkes op                                                        Nye sal

                    

                                                                                   

     

Pensionist-husets Støtter.

Lørdag og søndag den 15 og 16. november afholdt Støtterne et velbesøgt julemarked.

Der var en rigtig hyggelig julestemning i huset. Det var mange fine boder med alt hvad 

hjerte kan begære. Der blev handlet livligt og køkkenet serverede gløgg og æbleskiver. Et 

par hyggelige dage som gentages den 14. og 15. nov. 2015. Tak til alle som deltog og 

bidrog til et par hyggelige dage.

Bestyrelsen.

Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 18
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SKÅRUP PENSIONISTFORENING 

Vores tur til Hvidsten Kro 

Den 17. sep. var ca. 55 medlemmer af 
Skårup Pensionistforening på tur med 
Frørup Rejser til Hvidsten Kro. 

Turen startede kl.9.00 fra Skårup 
Pensionisthus og med solskin, men jo 
tættere vi kom mod Jylland blev det mere 
og mere tåget. Vi gjorde ophold ved Ejer 
Baunehøj, hvor chaufføren lavede kaffe til 

os og havde medbragt en lækker kringle fra Ørbæk Bageri, som vi nød i naturen. Der var mulighed for at 
komme op i tårnet og se den storslåede udsigt i 360 gr, dog var sigtbarheden ikke det bedste denne dag. Vi 
fortsatte til Hvidsten Kro, hvor vi startede med at se haven med mindelunden m.m.,  kroens stuer og 
køkkenet med det store gamle komfur, hvor der var plads til 20 pander ad gangen. Fortsatte til salen hvor vi 
skulle spise den berømte flæskeæggekage, gl. opskrift fra kroen startede. Æggekagen var lidt anderledes, 
end vi nok kender den, men det er altid sjovt at prøve noget nydt. Derefter blev der holdt foredrag af en 
tidligere lærer som havde virket i 44 år på skolen i Hvidsten. Han fortalte om historien omkring den 
berømte Hvidstensgruppe og kroens flere hundredårige historie, der går helt tilbage til år 1634. Han var så 
spændende og interessant at høre på, at der var fuldstændig stille i lokalet i ca. 1 ½ time. Vi skulle også 
gætte hvor mange æg de brugte om ugen til æggekage- der komme mange forslag- men de bruger 5000 æg 
pr. uge.  

Kørte fra Hvidsten ved ca. kl 16 og med en lille ophold på vejen hjem, var vi igen i Skårup ved 20 tiden. En 
fantastisk og oplevelsesrig tur. 

HUSK VORES ARRANGEMENTER 2015- SÆT ALLEREDE NU KRYDS I KALENDEREN   

7. JAN. Kl.14.00:  Musik /Underholdning med Svendborg Senior 4 mands orkester. 

21. Jan. Kl.18.00: Rejseoplevelser v/ Carl Johan Johansen der fortæller og viser billeder fra hans tur til 
bjerget Kilimanjora. 

 4 FEB.:        Tidspunkt og arrangement ikke endeligt planlagt- 

18.FEB. :      Fastelavn med underholdning ved Bjergbankens Cabaret.  

4. MARTS:   Tidspunkt og arrangement ikke endeligt planlagt. 

19. MARTS: Generalforsamling 

Alle arrangementer afholdes i Pensionisternes Hus, Skårup Stationsvej 10 

Skårup Pensionistforening tlf. 62231558/ 62231488 

Sponsor priser 2015
1 felt         1650,-

2 felter     3250,-

3 felter (kun højkant)  4885,-

4 felter     6100,-

5 felter (kun højkant)   7940,-

6 felter      9460,-

1 side = 10 felter 15270,-
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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	  

	  

	  

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

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

Er du træt af at sidde med dit regnskab
når alle andre holder fri så kontakt:
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Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

Kontakt skoleleder 

Benni Hauge Pedersen

Tlf. 62281289

www.ourefriskole.dk
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Damgårdsklubbens Julemarked

Lørdag d. 29 November

Damgårdsklubben har igen i år holdt Julemarked tl fordel for” OSKAR II ”

Det var en rigtg god dag, med mange besøgende. Der var livlig handel 

ved boderne og i tombolaen, mange fote gevinster, også tl det 

amerikanske loteri. Uden vores gode sponsorer kunne det ikke lade sig 

gøre. Det siger vi dem mange tak for.

I Cafeen var der travlhed der blev solgt Gløgg – Æbleskiver – Kafe og 

drikkevarer, samt udlevering af gevinster fra amerikansk loteri. Vi havde 

organist Ingrid Madsen, tl at spillede dejlig julemusik. 

Damgårdsklubben afolder Generalforsamling på Damgården mandag d. 

26-01-2015 kl. 18, alle der har lyst er velkommen den afen, tl at komme 

og få et indblik i hvad der er sket det sidste års td.

Dagsorden if. Vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriflig være 

formanden i hænde senest 8 dage før.

Alle i klubbens bestyrelse vil hermed sende de bedste ønsker om en 

Glædelig Jul samt et Godt Nytår, med tak for den store hjælp I har ydet os

ved at støte vort arbejde.

Venlig hilsen Damgårdsklubbens bestyrelse.

STØT LOKALSAMFUNDET



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

 Onsdag, den 7. januar 2015 kl. 14.00
Skårup Pensionistf. Musik/underholdning 
med Svendborg Senior 4 mands orkester

Tirsdage 17.30 -19.00
Dans i Cafeen i SKI Januar-februar

Tirsdag den 13. januar
Åbyskov Forsamlingshus:

Hjertestarterkursus

Onsdag den 21. januar kl. 18.00 
 Rejseoplevelser med Carl Johan Johansen, 
der fortæller og viser billeder fra hans tur til 

bjerget Kilimanjaro. Skårup Pensionistf.

Mandag den 26. januar kl. 18.00
Damgårdsklubben afholder 

generalforsamling på Damgården

den 26.11-27.1.
Maleriudstilling, Damgården:

Fredag d. 30. januar kl. 19.00
Åbyskov Forsamlingshus: Vinsmagning

Fredag den 30. januar kl. 18.30
Mad og musik, Kulturcaféen, SKI:

med Banda Nuevo

Avisindsamlings lørdag den 7. februar

Lørdag den 14. februar
Skårup Borgerforenings fastelavnskørsel

Søndag den 15. februar kl.14.00
Skårup Borgerforenings tøndeslagning

Onsdag den 18. februar
Fastelavn med underholdning 

ved Bjergbankens Cabaret

Onsdag d. 25. februar kl. 17.00-19.00
Fyraftensforedrag i Kirkeladen: “Danmark som 

slavenation”. Mad og øl/vand: 50 kr. 
Tilmelding: 2 dage før: 6223-2444

Lørdag d. 28. februar
Åbyskov Forsamlingshus:

Dilettant 2015

Onsdag, den 19. marts
Generalforsamling, Skårup Pensionistf. 

Fredag den 21. marts kl. 20.00
Dans og Musik, Kulturcaféen, SKI: 

Daddys Dancehall

Design af logo

Brochurer & foldere

Plakater & flyers

Skilte & Roll up

Tryk på tøj

Brevpapir & visitkort

Foreningsblade & hæfter

Tryk på gaveartikler

Din udfordring...

SKÅRUPgrafiskö

Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgrafisk.dk ö skårupgrafisk.dk

HUSK:
Torsdage i ulige uger kl. 19-21

Kreativ Café SKI


