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GÆSTESKRIBENTER

Kære Folk & Fæ-læser!
Jeg har tidligere skrevet, at alle i bladgruppen arbejder 

ulønnet.- -  Her bringer jeg årsopgørelsen for 2021.

Samlede indtægter : 231.109 kr.

Samlede udgifter:  - 214.163 kr.

Overskud 16.946 kr.

Det er utroligt glædeligt for alle os, der bruger så mange

timer på at lave vores lokalblad Folk & Fæ, at vi får så 

stor opbakning fra alle vore sponsorer, foreninger, 

institutioner, klubber og kirken. - Derfor skal der herfra 

lyde en stor tak til alle Jer, der støtter bladet. - - Men 

ikke mindst til vores trofaste indsamlergruppe, der går 

fra dør til dør for at samle penge ind til bladets fortsatte 

eksistens, - - - og naturligvis en særlig tak til dig, der 

støttede bladet med et beløb – enten med kontanter eller 

via MobilePay, da de kom forbi din dør.

Vi glæder os til det nye år, og vi har en plan for at bruge 

overskuddet gennem årene til noget helt særligt, men det

kan du læse om på den næste side.

Og så lige til noget helt andet !

Vores faste skribent igennem mange år Kaj Stillinger 

har ønsket at stoppe som skribent på bladet. 

Kære Kaj: Tak for mange gode artikler gennem årene.

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

             Henning Philbert

Send et foreslag til: ”PORTRÆT AF EN ILDSJÆL”
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Kære Folk & Fæ-læser!
Vi kan med dette nummer fejre 15 års jubilæum for vores hjemmeside folkogfae.dk 

Her kan du se eller gense alle numrene af bladet i de sidste 15 år.

Vibe Eriksen og Anja Bøttger Thunbo havde kopieret alle forsiderne af bladet lige fra starten i 

1990 i anledning af bladets 25 års jubilæum, - men det er kun de sidste 15 år, du kan se på vores 

hjemmeside.

Et nyt spændende projekt for Folk & Fæ er at beskrive historien for vores lokalområde i tekst og 

billeder. 

I 1977 udgav en kreds af  Skårupborgere denne

spændende bog om Skårup Sogns historie.

Folk & Fæ vil gerne lave en ny bog om Skårup 

Sogns historie.

Det bliver et projekt, der vil strække sig over en 

årrække.

Olaf Søndberg vil i tekst og illustrationer 

berette om lokalområdet helt tilbage fra 

vikingetiden og frem til nyere tid, hvor det er 

Jan Viuf Hansen, der fortsætter historien om 

Skårup Sogn.

Vi får muligvis brug for nogle gæsteskribenter.

Det får vi i alle tilfælde brug for, hvis bogen 

også skal omfatte historien om Vejstrup og 

Oure.

Det er et stort og spændende projekt, som vi 

glæder os til at realisere.

Hermed sendes de bedste hilsner fra 

                     Henning Philbert.
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Portræt af en ildsjæl. 

Arne Buch. Holmdrup Huse 4. 
Tekst og fotos :Margit Løve Kølle. 

  
Foto: Arne Buch. 

 

Googler man på Arne Buch ”Buch Consult Aps” står der: 

”Jeg etablerede i 2016 rådgivningsvirksomheden, Buch Consult, med ønsket om at hjælpe 
virksomheder og beslutningstagere med salg, forretningsudvikling og ledelse. 

Et afgørende element i mit arbejde har altid være at etablere og udvikle sociale og faglige 
relationer til kunder, kollegaer og samarbejdspartnere. 

Min erfaring er, at forretningsmæssig udvikling og succes opnås ved at forene velkendte 
økonomiske metoder med viden og erfaringer fra andre fagområder – fx pædagogikken, 
psykologien, samfundsvidenskaben og kulturen. I denne kreative proces vil interessenterne ofte 
kunne opleve øget værdiskabelse, fx gennem nye anvendelsesmuligheder og omstillinger. 

Min baggrund: 

Cand. Merc. i afsætning, Odense Universitet 1991. 

Direktør HC-Odense – 2012-2016. 

Kommerciel Direktør KIF – 2010-2012. 

Formand, Divisionsforeningen Håndbold – 2000-2008. 

Direktør GOG – 1996-2009. 

Marketingchef GOG – 1988-1996. 

Adjunkt & Marketingchef Svendborg Handelsskole – 1991-1996. 

Medforfatter til “Professionelle sportsvirksomheder-anbefalinger til god ledelse” (2004) 

Aktiv sports-og foreningsmenneske i de seneste 45 år”. 

 

Arne Buch har i lighed med sine to brødre, 
Simon og Lars, lige siden barndommen 
været engageret i sport. Drengenes mor, 
Annie Buch, har, som det er blevet fortalt i en 

tidligere artikel her i ”Folk & Fæ”, været 
engageret i foreningsarbejde i hele sit 
voksenliv, så det har været en naturlig ting for 
sønnerne også at engagere sig i frivilligt 
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arbejde og yde en indsats for fællesskabet. 
Arne husker, at han som 12-årig gjorde en 
stor indsats for som spejder at få flere med 
på holdet, fordi han syntes, det var vigtigt at 
få så mange med som muligt til en aktivitet, 
han selv var begejstret for. I samme periode 
spillede han fodbold, og dengang var det 
næsten uhørt, at man meldte fra til en kamp 
for at skulle til noget andet, og Arne husker, 
at hans fodboldtræner, nu afdøde Arne 
Maegaard, hentede ham ved spejderhytten, 
for at han kunne komme til fodboldkamp. Fra 
Arne var 14 år blev han håndboldtræner i 
Skårup Idrætsforening. Ja, alle 3 brødre har 
trænet hold. Det gav dem et socialt 
holdepunkt og et interessefællesskab.  

Det er vigtigt for Arne Buch at betone, at 
frivilligt arbejde absolut IKKE er et offer. 
Tværtimod giver det supergode relationer.  

 

Arne Buch i sit kontor på adressen Holmdrup 
Huse 4, 5881 Skårup. 

Arne mener, at meget af det frivillige arbejde 
fra drengeårene har været med til at forme 
hans voksentilværelse. 

Som 14-årig havde Arne en tjans med at 
stampe papkasser om lørdagen hos 
købmand Holm, hvis købmandsforretning lå 
på hjørnet af Nyborgvej og Østergade i 
Skårup. Arnes far, mekaniker Hans Jørgen 
Buch, kom efterfølgende og kørte 
papkasserne ud i Frugtlageret på 
Skårupørevej, hvor de, når der var 

tilstrækkelig mange, blev solgt, og pengene 
gik til spejdernes arbejde.  

Købmand Holm syntes godt om den aktive 
unge dreng og ansatte Arne som flaskedreng. 
Efter at have afsluttet 10. klasse på Skårup 
Skole kom Arne i købmandslære hos Holm. 
Et år på EFG og to år i købmands-
forretningen. Derefter fulgte to år på 
Svendborg Handelsskole, hvor Arne tog 
Højere Handelseksamen. Han troede selv, at 
han skulle være bankassistent, men en af 
lærerne på Handelsskolen, Henning Skytt, 
rådede ham til at søge ind på universitetet, da 
han mente, at han havde evnerne til det. Arne 
har således op til flere gange oplevet, at 
enkeltpersoner har været med til at forme 
hans fremtid. Det gælder også perioden i 
GOG, hvor han startede med at spille 
håndbold og kom på divisionsholdet, og 
senere blev den første lønnede direktør i 
GOG. I 1984 blev Arne spillende træner i 
Skårup Idrætsforening. I 1986 fik han tilbud 
om at blive underviser i regnskab og EDB på 
Svendborg Handelsskole, selvom han ikke 
syntes, at han beherskede disse fag i en 
sådan grad, at han ville kunne undervise i 
fagene. Men hans tidligere undervisere 
lovede, at de ville hjælpe ham. Resultatet 
blev, at Svendborg Handelsskole blev hans 
arbejdsplads i perioden fra 1988- 1996. 
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Alle de elementer i Arnes arbejde – frivilligt 
og lønnet – har inspireret ham til at tage de 
valg, han har gjort i løbet af sit liv. Han er 
taknemmelig over at have mødt en række 
mennesker, der har påvirket ham positivt og 
bragt ham videre i tilværelsen.  

Arne Buch har hele sit liv boet indenfor 
området 5881 Skårup. Gennem årene er det 
blevet til 9 forskellige adresser, men han har 
aldrig haft bopæl i et andet postdistrikt. Han 
føler sig ikke som en hjemmefødning, men 
omstændighederne har gjort, at det blev 
naturligt sådan.  

Arne giver udtryk for, at han mærker, at 
der i lokalsamfundet er utrolig mange, der 
bruger ressourcer på fællesskabet, hvilket 
giver livskvalitet.  

Som formand for Skårup Idrætsforening er 
han i tæt kontakt med de mennesker, der på 
den ene eller andet måde er engagerede i de 
12-13 sportsgrene, der findes i Skårup. Hvad 
enten det drejer sig om fitness, fodbold, 
badminton, håndbold eller en anden 
sportsgren, så er alle involverede 
engagerede og brænder for lige præcis deres 
sportsgren. På den måde skabes der et godt, 
socialt miljø.  

Arne Buch 
siger selv, at 
han har et 
stort behov 
for daglig 
kontakt med 
andre 
mennesker 
og kan godt 
lide at få 
positiv 
respons på 
sit arbejde. 
Det er en 
drivkraft for 
ham at 
mærke, at 

andre kan lide det, han gør. Arne kan godt 
lide at være den givende part, men er også 
bevidst om, at når man giver noget til andre, 
får man som regel noget positivt igen. Det 
kan både være i en jobsituation eller på det 

private plan. Arne formidler gerne kontakt 
mellem to mennesker, hvis han kan se, at det 
vil være til gavn for de to parter. Hans 
berøringsflade er stor, og han hjælper gerne, 
hvor han kan. Han er god til at få andre med 
på sine kreative og ofte nytænkende ideer. 

I billedet af at være en ildsjæl ser han 
mest sig selv som et menneske, der i kraft 
sit store netværk kan skabe de rigtige 
forbindelser, mere end at han rent praktisk 
gør et stykke praktisk arbejde selv.  

 

Arne Buch er tilhænger af dette citat sagt den 
5. sept. 2018 af Appels grundlægger Steve 
Jobs: "Det giver ikke mening at ansætte kloge 
mennesker og fortælle dem, hvad de skal 
gøre. Vi ansætter kloge mennesker, så de kan 
fortælle os, hvad vi skal gøre.” 

Arne Buchs berøringsflade med andre 
mennesker er som nævnt stor, og han er, 
siger han selv, et festmenneske og sætter 
stor pris på socialt samvær. Hvis han kun har 
talt med 2-3 mennesker på en dag, føler han, 
at han har været isoleret.  

Arne understreger, at samværet med andre 
ikke handler om, at det skal være fint og flot, 
men om den gode stemning, hygge og 
nærvær. Han kommer her med fire eksempler 
på det gode liv: 

1: Hver fredag mødes 14 ”drenge” – i dag 
aldrende mænd - hver fredag i tidsrummet kl. 
17-18 privat til fredags øl og chips. Gruppens 
medlemmer mødes på skift hos hinanden. 
Forbindelsen er udsprunget af livet i 
idrætsforeningen. Ved møderne drøftes alt 
lige fra verdenspolitiske emner til små 
banaliteter.  
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2: Fem nabofamilier i Holmdrup Huse mødes 
et par gange om året til nabotræf. Det er en 
kvalitet i miljøet, der gør, at Arne føler sig 
godt tilpas der, hvor han bor. 

3: Arne har været medlem af Skårup Bylaug i 
omkring 20 år. Her mødes agtværdige 
mandlige borgere over 25 år hvert år på 
Fastelavnsmandag til gammeldags oksesteg 
og gammelost og socialt samvær. Arne siger, 
at det er en hyggelig tradition. Tidligere 
mødtes mændene i Åbyskov Forsamlingshus, 
nu foregår det i Kulturhuset i Skårup.  

4: Arne holder som sagt af fester. Det 
startede omkring 1986 med fester sammen 
med familie og venner til den lyse morgen. 
Nu stopper festerne ved midnatstid. Festerne 
foregår altid hos Arne, men alle hjælper 
hinanden med borddækning og andre 
praktiske opgaver, og alle bidrager med mad 
og drikkevarer til fællesbordet.  

 

 
Arne Buch er altid klar til at holde en 
improviseret fest for venner og bekendte. 

 

I Arne Buchs hyggelige stue hænger dette fine 
kunstværk malet af Joachim Schade, 
Svendborg.   

Børn og børnebørn:  

Arne og hans tidligere hustru, Eva, har tre 
børn sammen. Mie på 31 år, Mikkel på 30 og 
Viktor på 26. Alle tre børn har dyrket sport fra 
de var børn indenfor disciplinerne gymnastik, 
fodbold, håndbold, tennis, badminton og 
volleyball, og alle tre har trænet hold.                        
I dag bor Mie på Østerbro og arbejder med 
kommunikation. Mikkel bor i Over Holluf ved 
Odense sammen med sin kæreste Ditte og 
tilsammen har de tre søde drenge i alderen 2-
11 år. Mikkel har været personlig hjælper for 
en handikappet kvinde i et par år og 
begynder pr 1. februar 2022 på studiet 
Finansøkonomi. Viktor arbejder med økonomi 
og bor i Odense sammen med sin kone, 
Cicilie, og sammen har de Astrid på 7 
måneder. Viktor er formand for Dalum - 
Hjallese Volleyboldklub. Han blev årets 
idrætsleder i Odense i 2020. 

Arne Buchs opfordring til mennesker, der 
endnu ikke er gået i gang med frivilligt 
arbejde, lyder: 

Der er kun gode ting at 
sige om at være 
engageret, involveret og 
gøre noget for 
fællesskabet. 

Du møder flere 
mennesker, du kommer 
til flere fester, og du har 
et sjovere liv, så der intet 
at betænke sig på.       
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
fredag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk
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Formand for det hele i Skårup – nej kun næsten! 
Jørgen Erik Kristensen er en STOR ildsjæl i Skårup! 

Skribent: Torben Hansen 

På en grå vinterdag mødtes jeg med Jørgen Erik på hans kontor på 
Vidjekrogen 1C. over en øl, og undervejs i vores samtale blev jeg næsten helt 
forpustet bare over at høre om alt det, som Jørgen Erik havde gang i.                      
Jeg må tage hatten af for Jørgen Erik for alt den iver og den kæmpe indsats, 
som han yder for dig og mig og for hele Skårup sogn. 

 

Jørgen Erik Kristensen er absolut en KÆMPE stor ildsjæl i Skårup, og han  
og ikke kun er formand eller medlem af div. bestyrelsen, men han er også  
mand for at få ført ideer ud i praksis.                       
Han sidder ikke kun og får nye ideer og uddelegerer dem til andre, nej han 
er handlingens mand, der går forrest og sørger for, at ideerne bliver ført ud 
i livet, om så at han skal gøre det selv, og alting gør han på frivillig basis. 

Borgerforeningen:                      

 Det jo borgernes penge, som vi arbejder med, derfor 
skal de gå til noget, som borgerne får gavn af. 

Her er så nogle af alle de ting, som Borgerforeningens overskud bliver 
brugt på og som Borgerforeningen står for:   

• 
• 
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– f.eks. fik vi i ”SABOTAGE fra Skårup.” et beløb, 

Ud over ovenstående står Borgerforeningen også for 

• 
• 
• 
• 

 

Skårup Pensionisthus: 

Den er betalt, og vi skylder 
ingenting! 

Jeg kan her mærke her mens jeg sidder og skriver om Jørgen Erik, så bliver 
jeg helt forpustet over Jørgen Eriks indsats! 

Vandværket: 
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SKI – Skårup Kultur og Idrætsforeningen:                     

men de skal selv kunne og ville 
føre dem ud i livet – Det er jo også det foreningsmanden Jørgen Eriks selv 
gør.                                  

Ildsjæl Jørgen Erik:  

 ”Jeg har det jo stadigvæk sådan, at jeg føler 
kun, at det har været en god dag, hvis jeg har foretaget mig et eller andet 
enten i Borgerforeningens regi, Pensionisthusets regi eller for Vandværket 
eller for min egen virksomhed, hvor jeg helst skal ud og pudse en 3 -4 
vinduer! De ting, som jeg har med at gøre, interesserer mig! 

Så er man da efter min mening godt nok også en rigtig ildsjæl! 

 

Opråb til Skårup:                     

 

Som Jørgen Siger: ”

–

Jørgen Eriks drømme for fremtiden.                  

” – ”



12

På vejen hjem fra dette møde kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at 
Borgerforeningen og for så vidt alle de andre lokale foreninger kun 
eksisterer fordi, at der stadig er nogle ildsjæle i byen.     
Jeg tænkte, at det er vigtigt, at vi alle husker at anerkende dette store 
arbejde, der bliver gjort her i byen, som vi alle nyder godt af.                                
Derfor er det en super ide, at alle de frivillige i Skårup skal hyldes ved den 
store Hyldestfest d. 2/4 – 2022 – det er da en start! 

Her til sidst vil jeg gerne give Jørgen Eriks OPRÅB videre til alle jer, som 
måske vil gøre meget noget for Skårup: 

Mød op til Borgerforeningens generalforsamling og byd dig til, med det du 
gerne vil give en hånd med! 

 

 
Familien bag ildsjælen 
Jørgen Erik Kristensen: 
 

• 

  
 

•  

• 

• 

 

• Jørgen Erik driver firmaet 
Skårup Vinduespolering
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  SSkkåårruupp  BByyllaauugg  
    

    MMaannddaagg  dd..  2211..  mmaarrttss  kkll..  1188..0000  ––  2233..0000    ii    SS..KK..II..    

Vi indbyder til den årlige generalforsamling i Skårup Bylaug med tilhørende spisning og mini-foredrag  
mandag d. 21. marts i  Skårup Kultur & Idrætscenter.            Kom og vær med!       
Alle mænd bosiddende i Skårup Sogn kan deltage, hvis man er/bliver medlem i Skårup Bylaug; Pris. kr. 75.- pr. år.   
Derudover bliver der betaling for maden på kr. 225.-, samlet pris inkl. Kontingent = kr. 300.- (kan evt. betales ved ankomst) 

Program: mandag den 21. marts 2022 kl. 18.00       (Flyttet pga. covid-19!) 
 

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

Tilmelding & betaling til Ian Kristensen på mobilepay: BOX42204 
senest 7/3 !   eller på mail: ian@immi.dk  & betaling ved indgang.   (skriv gerne ost el. rul)  
                        På Bylaugets vegne;  Ian Kristensen,  Kristian Kølln, & Jan Viuf Hansen.   Vi ses! 

 

 

 

  

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

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

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

Støt Bystævnet ved dit 
medlemskab ! 

Sæt  X                              
i kalenderen ! 
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SSkkåårruupp  BByyllaauugg  ––  kkoorrtt  ffoorrttaalltt…  
At fortælle historien om Skårup Bylaug er ikke så ligetil, men 
laugets mest betydningsfulde periode har uden al tvivl været 
årene før den store landbrugsreform sidst i 1700-tallet. Der 
ligger kun lidt skriftligt materiale fra den tid, men der fandtes 
for hver landsby ganske bestemte love. De var uskrevne, og det var oldermandens pligt, at kende disse love 
og sørge for at de blev overholdt. Det første skriftlige her er udskiftningsprotokollen fra 1796.  

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

Bylaugets opgaver de første år 
efter 1854, var opkrævning af 
tiender. De skulle betales ved de 
årlige fastelavnsmøder. Det 

drejede sig om tiende til Præst, Konge og Kirke. Desuden blev der opkrævet en Gåse-, Fourage- og 
Brændselstiende. Derudover skulle man vedligeholde det gamle plantebed, så det var en fryd for øjet. Nu var 
det ikke længere kålplanter man dyrkede, men det blev plantet til med prydbuske. Tiende bliver ikke opkrævet 
mere, men det er stadigvæk bylaugets medlemmer, der ejer og bekoster vedligeholdelsen af det gamle 
plantebed, som nu er omdøbt til Bystævnet.   (svendborghistorie.dk)          -  (red.) Jan Viuf Hansen.    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Alle der har lyst til at give et par timer til en ”Arbejds-eftermiddag”  på 
Skårup Bystævne, er velkomne lørdag d. 23. april kl. 13.00. – 15.00!       
Her vil vi lige ”shine” pladsen ved bystævnet op, så den kan se præsentabel ud i bybilledet 
efter en lang corona-periode.  

Medbring gerne rive, skuffejern, ukrudtsbrænder, skovl,  

trillebør og petanquekugler, så kan vi skiftes lidt til det grove….  

Der serveres en kold øl/vand, når vi er (næsten) færdige. 

Vi ses.                      Bestyrelsen i Skårup Bylaug 

Bystævnet/Plantebedet Luftfoto 1950, før omlægning af vejen.  

Foto;  ca. 1959  
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Skårup Revyen er skudt i gang! 
Skribent: Torben Hansen 
 

 
 

Her er holdet bag 
Skårup REVYEN 
 
Bagerste række:        
Anders Jensen, Anja 
Outzen, Erik Frantz 
og Jakob (Erik 
Jakobsen)                   
 
Nederste række:           
Mette Bødker, 
Michael Sørensen, 
Lars Bak og Ninna 
Christensen 
 
Yderst til venstre: 
Undertegnede 
Torben Hansen 
 
Ikke på Billedet: 
Ulla Fick samt          
Elin Boss Hansen 

 
Så er vi i gang:                    
Onsdag d.12/1 mødtes gruppen herover på Skårup Skole til den første øvning, og jeg må sige, at 
jeg har store forventninger til dette hold, som er klar på at give den max gas og følge tingene til 
dørs, så vi får af et brag af en revy i Skårup. I kan allerede nu godt begynde at glæde jer til Årets 
revy!  
 
Tekstskrivningen:              
Elin Boss meldte sig tidligt til at være med til at skrive sangtekster og sketchers sammen med 
undertegnede. De sidste 2 måneder har mødtes 1 gang om ugen.             
På disse møder bliver vores ideer vendt og udviklet, og efterfølgende går vi hjem og skriver videre 
og sender div. til hinanden. 
 
Handlingen: 
Handlingen kan vi selvfølgelig ikke røbe på forhånd. Men ingen kan føle sikker på, at de ikke vil 
dukke op i Skårup REVYEN.                 
Vi kan allerede nu sige, at der være flest indslag om ting og sager her fra Skårup, men revyen vil 
også have indhold både fra Svendborg og fra det danske land. 
Vi tror på, at Revyen bliver rigtig sjov, for vi griner meget, når vi øver. 
Det var vist lidt uld i mund, men sådan skal det også være, så du/I bliver nødt til at komme og se 
revyen for at se, hvem vi der vil blive udsat for kærlig komik og saftig satire!  
 
Skårup REVYEN har premiere torsdag d.28/4! 
Vi har lavet aftale med SKI om at opføre revyen 4 gange i Kulturcafeen torsdag d. 28/4, fredag       
d. 29/4 samt både en eftermiddagsforestilling og en aftenforestilling lørdag d. 30/4!                            
Vi forestiller os, at man til de 3 aftenforestillinger skal have mulighed for at købe en REVY – platte, 
og kaffe og kage til eftermiddagsforestillingen. 
Vi håber på stor interesse fra Skårup.                                                                                                 
Billetterne vil komme til salg omk. 1/3 på Billet.dk 
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Skårup Musikforsyning præsenterer Kantinka med band 
fredag d. 18/3 -2022 kl. 20.00 i Hallen i Skårup Kulturcenter. 

Billetter købes på Billet.dk! 
 
Skribent: Torben Hansen 

 
 
Vi i Skårup Musikforsyning er meget stolte over, at vi som de eneste på Fyn har 
fået kontrakt med Katinka med Band her i foråret! 
 

 
Katinka har udviklet sig til, at være en af de 
mest kendte sangerinder i Danmark pt. 
Hun har med sit helt eget tekstunivers, hendes 
særprægede og lidt skæve måde at synge på 
fået en stor fanskare i Danmark.                                           
Hun har spillet alle de store steder som f.eks. 
på Roskilde, Heartland, Smukfest og til 
kronprinseparret prisuddeling og mange flere 
steder.                                  
Katinka er et stort navn, som vi har arbejdet 
for at få til Skårup i flere år, og derfor glæder vi 
os til at præsentere Katinka i Skårup! 
 
Ellers har Katinka de senere år turneret rundt 
både som tidligere nævnt på de store scener, 
men hun har også spillet mindre steder som 
f.eks. på Harders nogle år i træk senest for      
2- 3 år siden, hvor hun spillede 3 udsolgte 
koncerter over 3 dage på Harders i Svendborg.  
 
Vi har pt. solgt mere end 80 billetter, men 
køberne er hovedsagligt til folk fra hele Fyn,  

 
men nu har I alle i Skårup også en chance for 
at komme på banen! 
 
KATINKA Vokseværk tour 

Krads ærlighed og musikalsk eventyrlyst har 
etableret KATINKA som et elsket band blandt 
kritikere, radiolyttere og koncertgængere.  
Den københavnske kvartet har bl.a. vundet en 
Steppeulv i kategorien ’Årets håb’ (2017) og 
Carl Prisen i kategorien ’Årets Komponist – 
pop’ (2018). 

I foråret 2017 kom debutalbummet fra et 
egenrådigt band, som uden hensyn til at lave 
hits eller se hotte ud, har kastet sig ud i 
stormfulde højder af lyd og ned i lyriske 
afgrunde, hvor alle de små forbitrede følelser 
flyder fortvivlede rundt.                                         
I efteråret 2018 er de klar med efterfølgeren 
’Vokseværk’, hvorfra første single ’2000 meter 
i frit fald’ allerede er i heftig rotation på både 
P6 Beat og P4. 
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Bandets poetiske og eksperimenterende pop -
musik har ikke bare ramt radiostationernes 
playlister, men også landets spillesteder, hvor 
bandet har spillet for fulde huse over hele 
landet. Tekstuniverset er en vigtig del af 
kvartettens udtryk - alle teksterne er på dansk 
og er bilag og udklip fra forsanger Katinka 
Bjerregårds egen dagbog. 

 
KATINKA består af: Katinka Bjerregaard (vokal, 
ukulele), Simon Ask Ladekarl (guitar, 
produktion), Marie Hageltorn Christiansen 
(keys, kor) og Tobias Pedersen (trommer). 

Tidligere udgivelser: ’I røntgen’ (EP, 2014), 
’Lufthuller’ (EP, 2016), ’Vi er ikke kønne nok til 
at danse’ (album, 2017). ’Vokseværk’ (2018). 

 

 
 
 
Vi støtter musikken i Skårup: 

• Skårup Autohandel, Nyborgvej 489, 5881 Skårup  
 

• Spånlundgård, Nyborgvej 350, 5881 Skårup  
 

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

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

• SkårupGrafisk, Stationsvej 8 th, 5881 Skårup  
 

• Skårup Auto Service Vildmarken 1, 5881 Skårup  
 

• Niels Duedahl 
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

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

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

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

ER DU 60+?

Lundevej 7, 5700 Svendborg

Tlf. 62 800 820
www.kiropraktor-hyldal.dk
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Portræt af en ny sponsor. 

Lone Nørlund Gregersen. 
Indehaver af ”Reikigaarden”. 
Tøjsmosevej13. 5883 Oure. 
Skribent: Margit Løve Kølle. Fotografer: Lone Nørlund Gregersen og Margit Løve Kølle.  

 

På Tøjsmosevej 13 udenfor Albjerg 
ligger der en smuk bindings-
værksejendom. På husets facade 
står der: ”Reikigaarden”. Her bor 
Lone Nørlund Gregersen, der er 
uddannet Reiki healer, under den 
internationale organisation The 
Reiki Alliance, Følelsesforløsende 
Regressionsterapeut og Bachs 
Blomster-behandler. Når du 
træder indenfor i ”Reikigaarden”, 
mødes du af en ro, der for en stund 
giver dig mulighed for at lukke 
stress og jag ude af dit system. 

 
Reiki er japansk og betyder Universel 
Livsenergi. Japaneren Dr. Mikao Usui, 
forstander på et kristent præsteseminarium i 
Kyoto, studerede de 2.500 år gamle 
buddhistiske sanskrittekster i Indien og så dér 
symboler og beskrivelser af healing.  
 

Dr. Usui opholdt sig i 
slutningen af 1800-
tallet på det hellige 
bjerg Kurama udenfor 
Kyoto, hvor han 
igennem bøn og 
meditation oplevede 
Universel Livsenergi, 
som han gav navnet 
Reiki. Denne 
oplevelse gav ham 
evnerne til at heale 

og mulighed for at dele ud af sine evner. 
Denne healingsmetode er nu udbredt over 
hele Jorden og bruges i Sundhedsvæsenet i 

flere lande blandt andet USA, hvor Reiki 
healing bliver brugt til lindring under fødsler, 
til kræftpatienter, efter operationer og meget 
andet.  
 
Reiki siges at være en holistisk energi, der 
virker på alle energiniveauer: Det fysiske, det 
følelsesmæssige, det mentale og det 
spirituelle og at kunne være med til at 
helbrede alle ubalancer i sjæl og legeme. 
Reiki favner alle og er til rådighed for alle, 
uanset religion eller politisk og kulturel 
orientering. Da Reiki energien er Universel, 
overføres der ikke negativ energi imellem 
klient og behandler. 

Lone tilbyder forskellige behandlinger i 
”Reikigaarden”, som understøtter hinanden 
imod det fælles mål, at klienten finder 
balance i krop, sjæl og ånd, så hverdagen 
bliver god at være i. 
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Der er grundlæggende to former for Reiki 
healing: “hænder på” og fjernhealing. 

Ofte starter et forløb hos Lone med Reiki 
healing. 

 

En Reiki healing starter altid med en kort 
samtale. Alle behandlinger foregår liggende 
på en briks med tøj på og godt pakket ind 
under et tæppe. Lone lægger nænsomt 
hænder på ovenpå tæppet, først over øjne, 
så tindinger og baghovedet. Derefter 
fortsættes behandlingen på resten af 
kroppen, på mave og ryg. Under 
behandlingen tales der ikke, klienten får ro til 
at “være med sit”, og skal ikke forstyrres. I 
denne ro/ tavse terapi, kan der forløses 
gamle traumer.  

Behandlingen 
afsluttes med en 
kort samtale. En 
session tager ca. 
2 timer.  
Mennesker, der 
bestiller tid til en 
healing, føler 
ofte, at de ikke 
kan få hvile i 
egen krop. De er 

plaget af et tankemylder, der hele tiden 
kredser i et samme spor uden at komme frem 
til en løsning på problemet eller problemerne. 
Målet er gennem healingen at blive fyldt med 
en universel energi og dermed fortrænge 
noget, der er ødelæggende for en selv og 
relationen til omgivelserne. 

 

 
 
Lone Nørlund Gregersen udfører også en 
del fjernhealinger, dvs. at man som klient 
ikke behøver møde op fysisk, men kan ligge 
hjemme på sin seng, sofa eller sidde i en god 
stol. Virkningen af fjernhealingen er nøjagtig 
lige så effektiv, som en “hænder på”- healing, 
da Reiki er Universel Livsenergi og tilstede 
over alt og i alt. Reiki kan derfor overføres 
som energi, via vibrationer og svingninger 
ligesom radiobølger, og vibrationerne fører til 
forløsning af gamle overbevisninger i krop og 
sjæl.  

Virkninger. 

Da det er klientens eget energilegeme, 
(fysisk, emotionelt, mentalt, spirituelt), der 
bestemmer, hvor meget energi hun/han har 
brug for, vil ændringer komme i et tempo, 
som vedkommende også er parat til. 
Eventuelle ubalancer (dvs. fysiske 
sygdomme, undertrykte følelser mv.) på disse 
planer vil blive bearbejdet af den tilførte 
energi, og mange ubalancer vil helt forsvinde 
efter én eller få behandlinger. Nogle af de 
klienter, der kommer for at få hjælp, er 
mennesker, der døjer med stivhed i nakke, 
skuldre og arme. Andre har problemer med 
halsen, og andre igen har ondt i maven eller 
knæene. Lone giver udtryk for, at psykiske 
ubalancer ofte sætter sig i kroppen. Mange 
mennesker føler ikke, at de slår til, eller de tør 
ikke sige fra i situationer, der er ubehagelige 
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eller grænseoverskridende for dem, og så 
sætter ubalancen sig forskellige steder i 
kroppen.  

Reiki healere. 

Evnen til at bruge Reiki, Universel Livsenergi, 
på sig selv og andre, gives fra en Reikimester 
til en elev igennem initieringer / indvielser på 
Reiki I og II kurser. Når man har deltaget på 
et Reiki I kursus, vil man aldrig miste evnen til 
at heale. Disse kurser afholdes jævnligt 
igennem året på ”Reikigaarden” og afholdes 
pt. af Reikimester Anne-Marie Risbjerg, Reiki-
Skolen.dk.  

Den første torsdag i måneden inviteres alle, 
der har Reiki I i Usui Shiki Ryoho, The Reiki 
Alliance, til Reiki-aften, hvor deltagerne laver 
fælleshealing. Her mødes Reiki healere i et 
frirum til glæde for alle deltagere. 

Beskyldninger om overtro. 

Reiki healing er som de fleste andre former 
for alternativ behandling omgærdet af en del 
diskussion om, hvorvidt der overhovedet er 
en effekt. Tilhængerne påstår, at der klart er 
en effekt af healingen. Modstanderne påstår, 
at der ikke er en effekt, og at det er en tro 
eller overtro. Der er lavet stribevis af 
videnskabelige forsøg, men der er indtil 
videre ikke fundet videnskabeligt accepteret 
evidens for Reiki healing, men dermed være 
ikke sagt, at healing ikke kan afhjælpe mange 
ubalancer i krop og sjæl hos det enkelte 
menneske. 

Hvad er regressionsterapi? 

Regression betyder “at gå tilbage”. 
Følelsesforløsende Regressionsterapi er en 
blid terapiform, hvor personen bliver ført 
tilbage i tiden, til ungdom, barndom, 
fostertilstand eller tidligere liv, for at opnå 
indsigt i egne handlemønstre og 
karaktertræk. Terapien hjælper til at ændre 
beslutninger, som har fyldt negativt i én selv. 
Det handler meget om at give folk modet til at 
være den, de er, og stå ved det. Disse 
terapier foregår som Reiki healing liggende 
på briksen med tøj på og godt pakket ind i et 
tæppe. Her arbejder Lone kun ved klientens 
hoved. En regressionsterapi tager ofte ca. 3 
timer. 

Bachs Blomstermedicin. 

 

Lone foran bordet med Bachs blomster-
remedier. 

Bachs Blomsterremedier virker ved at 
behandle personens negative følelser. Man 
behandler ikke selve sygdommen eller 
dennes symptomer, men hjælper personen 
med at ændre følelser, der blokerer personen 
i at stå stærkt i sig selv, så der i stedet for 
tristhed og vemod opnås klarhed og overblik.  
Man kan sige, at dråberne virker ved at højne 
vibrationen hos personen, og forandrer 
følelsens vibration.                                                                                                                                                   
For eksempel er Bachs ”Rescue Remedy 
dråber” en kombination af 5 udvalgte 
blomster, nemlig: Fuglemælk, 
Kirsebærblomme, Soløje, Klematis og 
Balsamin. Dråberne kan bruges af 
mennesker i alle aldre, men også af børn og 
dyr. En Bachs session tager ca. 1 time. 

Lone Nørlund Gregersen mener, at hun 
altid har healet. Hun er opvokset på en 
landejendom ved Skjern Å og har to mindre 
søskende. Når hun var alene som barn, 
levede hun i sin egen verden i samtale med 
andre væsener, som omgivelserne ikke 
kunne se eller høre. Opfordringen til at 
uddanne sig til healer kom fra en shaman.  

(Ordforklaring: Oprindeligt stammer ordet fra 
Evinki-folket i Sibirien og betyder "Den, som ved". 
Iflg. antropolog Jonathan Horwitz er en shaman 
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en kvinde eller mand som viljesbestemt ændrer 
sin bevidsthedstilstand med den hensigt at 
kontakte eller rejse til en anden virkelighed for at 
hente kraft og visdom. Når denne opgave er 
udført, vender shamanen hjem for at bruge 
kraften og visdommen til at hjælpe sig selv eller 
andre.) 

Lone Nørlund 
Gregersen har 
været 
praktiserende 
healer og 
regressions-
terapeut siden 
midten af 2018. 
Lone og 
hendes familie 
flyttede for to år 
siden fra 
Silkeborg til 
Tøjsmosevej 
13.  

Dermed flyttede hendes veletablerede 
virksomhed ”Reikigaarden” også fra 
Midtjylland til Sydfyn. At valget faldt på Oure 
området var ingen tilfældighed. Oure-
Lundeborg området har altid været en stor 
del af Lones liv, da mange ferier som barn er 
tilbragt her. Ja, hun siger, hun altid har vidst, 
hun skulle bo her på egnen. 

Her er fri natur til alle sider, det skønne 
Langelandsbælt, og hun glæder sig dagligt 
over det smukke lysindfald, der er i huset. 
Klinikken er indrettet i dét, der tidligere var 
stuen, og er et dejligt stort og lyst lokale med 
en god energi i rummet. 

I dette smukke rum holdes der med 
mellemrum meditationer og 
fælleshealingsaftener over syv gange med 
max. 5 – helst 4 personer – pr. gang. 
(Datoerne kan ses på hjemmesiden 
www.reikigaarden.dk og på Facebook). 
Meditationerne hjælper til at frisætte tanker 
fra hovedet og spændinger i krop. Mange 
mennesker er stressede og glemmer at 
mærke sig selv, og så opstår sygdomme og 
skavanker, når man har vanskeligt ved at 
koble af fra hverdagens mange pligter og 
gøremål.  

En af øvelserne efter meditationen er at tegne 
sit eget livstræ.  

 

Træet kan og vil forandre udseende over tid 
alt afhængigt af, hvor personen befinder sig i 
sit liv og med de udfordringer, personen er 
stillet overfor. Det er ikke oppe i tiden at kikke 
indad.”Profit fremfor velvære” er en 
værdisætter i disse år. På disse 
meditationsaftener deltager alle mulige 
mennesker, både kvinder og mænd. Lone 
fortæller, at da hun startede sin virksomhed i 
2018, var det udelukkende kvinder, der 
deltog. Der er stadig flest kvinder, men nu 
deltager der også mænd i disse 
arrangementer. Lone kunne godt ønske sig, 
at flere firmaer lagde mere vægt på de 
ansattes velbefindende og tilbød ansatte 
månedlige meditationsseancer. Dette styrker 
også sammenholdet på en arbejdsplads. 

Lone kommer ind på alternative 
behandlingsmetoder og den almene 
lægepraksis og giver klart udtryk for, at hun 
ikke kunne drømme om at sige noget 
ufordelagtigt om lægestanden og deres 
medicinske tilgang til sygdomme og deres 
helbredelse. Lone har dyb respekt for 
lægerne og deres arbejde, ja, ofte opfordrer 
hun klienter til at søge egen læge.                                                 

Mange af Lones klienter starter med en Reiki 
healing og fortsætter med dette til en bedring 
er indtrådt, andre går i regressionsterapi. 
Nogle nøjes med en enkelt behandling, andre 
fortsætter i et længerevarende forløb alt 
afhængigt af behov. Lone har erfaring for, at 
Reiki healing og Bachs Blomstermedicin i en 
kombination har en positiv virkning og effekt.  
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Inspirationsside til ”Reikigaarden”s mange 
tilbud indenfor healing.  

”Røskva”. 

Kort inden interviewet slutter bliver ”Røskva”, 
som rosinen i pølseenden, lukket ind i 
klinikken. Røskva viser sig at være en 5 år 
gammel Broholmer, der er en smuk, venlig og 
meget kærlig hunhund. 

Lone fortæller, at hunden oftest er i klinikken, 
når en healing finder sted. Den har sin egen 
kurv og lægger sig oftest til at sove, og dens 
snorken har en afslappende effekt på det, der 
foregår i rummet.  

Røskva 
ser på, at 
Lone 
arbejder 
på et 
billede af 
sit livstræ.  

 

 

Hjemlig hygge. 
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Arbejdsgruppen for Skårup 
Sogn 5881 inviterer til Borger-
møde i SKI, mandag d. 28/2-

2022 
 
Arbejdsgruppen blev nedsat i januar 2020 og 
har nu arbejdet i 2 år, under særdeles vanske-
lige forhold hvor mange af de gode idéer, ikke 
kunne gennemføres. 
Vi synes, at vi er kommet godt i land, og der-
for vil vi gerne præsentere det arbejde og de 
resultater vi har opnået igennem disse to år. 
 
Svendborg kommune støtter også det lokale 
arbejde i 2022 med blandt andet et nyt Bor-
gerbudget på kr. 200.000,-. På mødet vil vi 
forsøge at beskrive hvordan Borgerbudgettet 
kan udmøntes, og hvilke øvrige initiativer vi 
kan bidrage med til den lokale udvikling. 
 
Gruppen ønsker at fortsætte som lokalråd 
uden at konstituere sig som forening. Vi me-
ner ikke der er behov for at det skal være en 
forening, da vi godt kan fungere på demokra-
tisk og inddragende vis uden at have en for-
melt valgt bestyrelse. I vil fremover læse om, 
møde medlemmer af og kontakte 
 

Lokalråd Fælles om 5881 Skårup sogn. 
 

af de vante kanaler. 
 
På Borgermødet vil vi fortælle om hvordan vi 
ser lokalrådets fremtidige arbejde. 
 
Lokalrådet ønsker at arbejder sammen med 
andre grupperinger og organisationer om en-
keltsager i lokalområdet, og vi ønsker at ska-
be alliancer og samle folk og forskellige inte-
ressenter til debat om problematikker og øn-
sker for det lokalområde vi arbejder med. 
 

Derfor vil vi også på Borgermødet invitere til en 
debat med fokus på, at der lige nu er stor man-
gel på mulighed for at få sine børn passet i Skå-
rup. Ventelisterne er lange og denne pladsman-
gel vil fortsætte et godt stykke tid endnu, hvis 
ikke Svendborg Kommunalbestyrelse gør noget 
snart. 

 

Debatten vil spørge politikkerne om hvordan en 
nedprioritering af institutionspladser i de sidste 
5 år i lokalområderne hænger sammen med 
kommunens ambitioner om aktive, levende lo-
kalområder der skal være attraktive for bosæt-
ning? 
 
Til Borgermødet vil vi inviterer repræsentanter 
fra berørte familier, folkene bag Facebook grup-
pen Borgere for udvidelse af Skårup Børnehus, 
repræsentanter fra Børnehuset i Skårup og poli-
tiske repræsentanter fra Svendborg Kommunes 
Børne og Ungeudvalg samt Plan og Lokal ud-
valg…. Fortsættes…..-> 
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Lokalråd 5881 – ”Årsberetning for 2 år” 
 
Samarbejdsaftale med kommunen juni 2020 
Udarbejdelse af Potentialeplan på baggrund 
af spørgeskemaundersøgelse til borgere i 
5881 -efterår 2020->forår 2021 
Julekalender 2020: 
 
 

Logokonkurrence juni 2020 
Oprettelse af hjemmeside efterår 2020 
Høringssvar til kommuneplan 2021 
Borgmesterbrev vedr. Naturskolen 
Grundlovsmøde 2021 samt etablering af by-
kontor ved SuperBrugsen 
Første ansøgning til Borgerbudget august 
2021 
Landsbytræf august 2021 
Vælgermøde oktober 2021 
Borgermøde med uddeling af Borgerbudget til 
12 projekter – november 2021 
Tekst og billeder: Bjarne Lundsgaard 

Dagsordenen Borgermøde 28/2 Caféen i SKI: 
Arbejdsgruppens arbejde fra januar 2020 til nu 
Opfølgning på de 12 projekter der fik penge fra 
Borgerbudgettet 2021. Hvor langt er de enkelte 
projekter kommet. 
Gruppens konstituering som: 
Lokalråd 5881 Fælles om Skårup Sogn 
Lokalrådets arbejde i 2022 
Debat om manglende institutionspladser i 5881 
Skårup Sogn 
Alle er velkomne til mødet, ingen tilmelding 
nødvendig. 

Lokalrådet 5881 Skårup Sogn 

Inviterer til et nyt kreativt år 
med et nyt Borgerbudget fra 

Svendborg kommune 
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SÅ HER KOMMER EN INVITATION TIL FÆLLESKAB, MASSER 
AF BEVÆGELSESGLÆDE OG SPÆNDTE GYMNASTER. 

VI STARTER MED FÆLLES INDMARCH KL CA 10:15 

EFTER OPVISNINGERNE VIL DER VÆRE MULIGHED FOR AT 
LEGE OG TUMLE  PÅ SPRINGREDSKABERNE. 

ENTRE 40,- VOKSNE 
ENTRE 20,- BØRN U. 12 ÅR 
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DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

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

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV

Jannika Simonsen
Indehaver

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

TLF. 62 20 34 35 - Mobil 20 33 71 36

Skårupørevej 39
5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

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

SKÅRUP ApS
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På turen om Vejstrup Å er vi 
nået til en unik kulturhistorisk og 
bevaringsværdig perle; nemlig 

10b. Vejstrup Vandmølle                               
”Den første mølle på stedet 
stammede fra 1500-tallet. Den 
nuværende møllebygning blev 
opført i 1838 ved Vejstrup Ås 
nedre løb som herregårdsmølle 
til Vejstrupgård.                                                     
Møllen malede både for herre-
gården og de omliggende gårde. 
Vejstrup Vandmølle var       
oprindeligt en kornmølle, og 
foruden mølleriet blev der drevet 
handel med korn og foderstoffer. 
Som nabo til vandmøllen lå der 
fra 1850 til 1922 en hollandsk 
vindmølle. Vandmøller er 

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

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

Herover: Møllen set fra luften.          
Til højre: Mølleværket indenfor.  
Herunder: Akvarel; Olaf Søndberg 

Foto: Historiske Huse 

Foto: jv
 

Foto: jv
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afhængige af vand, og 
Vejstrup Å sørger for, at 
møllen har vand til de to 
faldhjul, som trækker 
møllen. Det er ikke noget 
problem i dag, da der er 
vand nok til én mølle, 
men sådan har det ikke 
altid været. Overalt i 
Danmark var der blandt 
møllere en konkurrence 
om at få vand nok til 
arbejdet. Det gamle 
ordsprog: Først til mølle, 
får først malet gjaldt ikke 
blot kunderne, men lige 
så meget mølleejerne, for 
jo højere oppe i 
vandløbet de var 
placeret, jo større 
chancer havde de for, at der var vand nok til at trække 
møllehjulene.                                                                  
I Vejstrup Å var der også en mølle ved Klingstrup, som 
først kunne bruge vandet, og det var ikke altid der var 
vand nok til den nedre mølle. Den største ”kamp” om 
vandet var i sommerhalvåret fra april til oktober, hvor 
der ikke var vand nok til begge møller.” (Trap Danmark)* 

Så kunne mølleren fra Vejstrup Vandmølle, fortæller 
ejer af vandmøllen Torben Christiansen, tage sin 
hestevogn og køre op til Klingstrup med kun ½-delen 
af det korn, der skulle males, og betale Klingstrup 
mølle for at få malet den del. Derefter skyndte han sig 
hjem med læsset, og så kunne han bruge vandet, der i 
mellemtiden var nået til Vejstrups mølledam, en gang 
til og nu male resten af kornet gratis. Smart gjort! 

Herover: Smukt interiørbillede malet af Olaf Søndberg. (Akvarel)    
Læg på kortet herunder mærke til, at landevejen slår et stort sving 
ned i ådalen forbi Lillemølle Huse og under hvor vejen går i dag. 

10b 

Foto: jv
 

Nyt møllehjul fremstilles til Vejstrup Vandmølle 2018 - Foto: Møllebyggerpetersen.dk 

11 

Kortudsnit: Målebordsblad 4018. 
Tegnet 1890. Geodætisk Institut.  

Møllehjulet drejer hurtigt rundt.           Foto: jv
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Møllebygningen blev fredet i 1959 og restaureret i 
1966, hvor der blandt andet blev lagt nye gulve. 
Mølledriften ophørte i 1975, og møllebygningen blev 
herefter anvendt som udstillingsbygning. I 1984 blev 
møllebygningen atter restaureret. Indtil omkring 1985 
hørte Vejstrup Vandmølle ind under herregården 
Vejstrupgård. I 1999 blev der lagt nyt stråtag. Senest 
er vandmøllen renoveret i 2016-19 med støtte fra en 
række fonde og Slots- og Kulturstyrelsen. 

Måske har 
du endda set 
møllen på et 
frimærke fra 
1988, hvor 
den er 
afbilledet på 
et mærke til 
7,1 kroner.  

Vejstrup Vandmølle var desuden nomineret og med i 
finalefeltet til ”Danmarks flotteste vandmølle” i efteråret 
2019!!       Danmark har engang haft 3000 vandmøller. 
I dag er der kun 30 fungerende tilbage.                               
Fortsætter vi op ad markvejen og dermed Øhavsstien i 
retning af landevejen lå tidligere Vejstrup Vindmølle på 
bakketoppen op til højre. Historien om den og de andre 
vindmøller i området kommer i en senere artikel. Vi er 
nu nået til området   

11. Lillemølle Huse                                                                    
De ses på den anden (venstre) side af åen nedenfor 
”kælkebakken”. Tæt forbi Lillemølle Huse gik tidligere 
landevejen mellem Vejstrup og Øster Åby. Herunder et 
vinterbillede fra 1926 set i retning mod Vejstrup. På 
højre side ses ”Tørste’ Mads’” hus, omtrent hvor nu 
bjælkehuset (toiletbygning) ligger. Vejen herunder blev 
i 1935 omlagt, en høj dæmning blev bygget, som et led  
i 30ernes beskæftigelses-arbejder for arbejdsløse.  

Kun rester af den gamle vej findes i hver ende langs 
med dæmningen. Udover byggeriet af dæmningen blev 
en stor del af bakken op mod Vejstrup gravet væk og 
selve vejen rettet ud. 

Øverst: Foto taget fra ca. samme sted som vinterbilledet. Den 
røde pil viser den oprindelige vej, der fortsatte opkørslen på 
modsatte side langs Lille Mølle huse mod Vejstrup. (se ovenfor) 

Herunder tv.: Postkort 1926 (Lokalhistorisk Arkiv, Skårup) 
Nederst til højre ses den imponerende tunnel til åløbet under 
dæmningen, muret i kampesten.                                                                      
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Lige syd for dæmningen ses en slugt op mod Vejstrup. 
Den har tidligere været meget mere vandførende og 
navnet Lille Mølle knytter sig formodentlig til stedet her, 
hvor indtil år 1740 endnu en vandmølle fandtes. Det er 
dog svært at finde rester af den. Lille Mølle-navnet blev 
fejlagtigt brugt om Vejstrup Vandmølle i en årrække, 
men det er der heldigvis blevet rettet op på.    

Om det skriver Steffen Hahnemann: ”At Lille mølle 
forsvandt, mens navnene Lillemølle Bro og Lillemølle 
Huse blev stående, førte til at man efterhånden antog 
at det var den tilbageværende Vejstrup mølle, som var 
Lillemølle, og med tiden klæbede det navn sig mere og 
mere til den” (LVÅ* 2008) 

 

På den videre færd passerer vi Pionerernes område 
med shelter og deres flotte spejderhytte. Pionererne er 
for øvrigt den første spejdergruppe, der blev etableret i 
Danmark (i 1908). (Dog blev Frivilligt Drenge-Forbund, 
FDF startet allerede i 1902 på Frederiksberg). 

 Det flotte foto herunder er taget af Gitte Højlund Thomsen og hænger i stor fotostat i personalerummet på Skårup Skole. (1.25 x 2.25 m.) 

Foto Gitte Højlund Thomsen – 2020. 
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12. De første fynboer?                                                                    

Vi er nu nået til et sted, hvor vi virkeligt skal 
tilbage i historien, måske 200.000 år eller 
mere. Lang tid før sidste istid, der skabte 
vores landskab og sluttede for ca. 15.000 år 
siden. Vi er på sporet af de første fynboer, 
som måske var neanderthalere. Her i ådalen 
har arkæolog Jørgen Holm nemlig fundet 
flinteafhug, som afbilledet herover, lavet af 
mennesker fra den tid, udvasket i åen. 

I 1980-81 foretog Jørgen Holm m.fl. en 
udgravning på stedet, dog uden held, for om 
man kunne finde rester af en boplads fra 
forhistorisk tid og dermed mellem-istid. Læs 
hvad han selv skriver:                                               

”Inspireret af de spændende fund af 
mulige ældre palæolitiske flintsager fra Jylland 
så jeg mig om efter en dybtskåren dal, og 
kortstudier overbeviste mig snart om, at 
Vejstrup Ådal var en oplagt mulighed.  
At stige ned i denne dal fra hovedvejen mellem 
Svendborg og Nyborg er som at komme til en ny, 
forunderlig verden. Stilheden og natur-
skønheden er overvældende. 
Allerede på min første rekognosceringstur en 
gylden efterårsdag i 1978 fandt jeg på bunden af 
åen særdeles primitivt og groft udseende 
flintsager, hovedsageligt afslag, som umiddelbart 
havde en besnærende lighed med bl.a. fundene 
fra Sønderjylland. Dalen er nordvest-sydøst 
orienteret, ca. 5 km lang og når dybder på 15-20 
m. Der er tale om en V-formet erosionsdal skabt 
af smeltevand fra den centralfynske dødis. Åen 
har et stærkt slynget forløb og munder ud i 
Storebælt. Der er ingen tvivl om, at området har 
været is-overskredet adskillige gange. 
Hvis der i virkeligheden er tale om ældre 
palæolitiske fund, må de være skyllet ud af 
dybtliggende lag, men de ligger under alle 
omstændigheder på sekundært leje, løsrevet fra 
den oprindelige geologiske sammenhæng. 

Undersøgelser med deltagelse af amatør-
arkæologer og under min ledelse blev foretaget 
1980-81. Der blev over en strækning på 1 km. 
systematisk indsamlet bearbejdet flint og gravet 
en søgegrøft ind i dalens nordskrænt. 
Sidstnævnte gav desværre ikke noget brugbart 
resultat.  
Et udsnit af fundmaterialet på omkring 1000 
stykker tildannet flint har været præsenteret for 
nogle af de største kanoner inden for europæisk 
palæolitikumforskning, bl.a. prof. Gerhard 
Bosinski fra universitetet i Køln og prof. Alain 
Tuffreau fra universitetet i Lille. Begge er ikke i 

tvivl om, at der er tale om mellempalæolitiske 
oldsager fra Acheulienkulturen. Bosinski 
besvarer den i et brev på følgende måde: “... 
Concerning the Vejstrup Ådal-case. The artefacts 

Foto fra de arkæologiske udgravninger i 1980-81 (Jørgen Holm Neandertalt #24)  

Foto (Jørgen Holm Neandertalt #24)  

Nede i Vejstrup Ådal. Her nyder kvierne det frodige græs. (jv, 2021)  
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Pressemeddelelse 

 

 

Flot gave til Gospelkoret Arise 
Koret medvirker ved fastelavnsgudstjenesten i Skårup Kirke 

Der er stor glæde hos medlemmerne af Gospelkoret Arise og korets dynamiske leder, Christina 
Funch.  

Bag glæden gemmer sig en dejlig gave på 21.000 kr. fra Fonden for Fynske Bank.  

- Vi har fået bevilget beløbet, så vi kan anskaffe professionelle podier til koret, siger korleder 
Christina Funch. 

Podierne betyder, at netop korlederen kan se alle kormedlemmer – og de kan se hende og ikke 
mindst stå sikkert og godt under øvelser og koncerter.  

Swingende pianist 

Gospelkoret øver hver uge i Skårup Kirke, og kirkens organist, Rasmus Grønborg, leveret et 
swingende akkompagnement til de glade og rytmiske stemmer. 

Den første lejlighed til at høre Gospelkoret Arise bliver fastelavnssøndag den 27. februar i Skårup 
Kirke, hvor koret medvirker.  

I begyndelsen af december trak koret fulde huse til tre julekoncerter i Tved Kirke, Lunde Kirke og 
selvfølgelig i Skårup Kirke. Koret består af over 40 medlemmer fra hele det sydfynske område. 

Gospelkoret Arise, der hver uge øver i Skårup Kirke, er glade for at modtage 21.000 kr. 
bevilget af Fonden for Fynske Bank. Medlemmer af korets bestyrelse var mødt op i banken 
for at modtage pengene, f.v. korleder Christina Funch, Ole Wessel, privatkundechef 
Kristoffer Marchmann, Inger Hager og Kirsten Sejersen. Pressefoto
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Krypten under Skårup Kirke.
Det er nok ikke kendt af ret mange borgere i Skårup Sogn, at der under kirken befinder sig en krypt, som 
indeholder et antal kister.

Krypten blev etableret engang i begyndelsen af 1700tallet (mener man) for at henstille kisterne, som 
indeholdt resterne af – fortrinsvis – Walkendorferne, som ejede Klingstrup, og som også ejede Skårup Kirke.

Walkendorferne var en af de allervigtigste adelsfamilier i Danmark, og de ejede jordegods mange steder i 
Danmark.

Der, hvor Sakristiet ligger i dag, lå fra gammel tid et sideskib, som vendte mod nord, hvor der stod et antal 
kister, med døde af slægten Walkendorf.

På et tidspunkt i 1700tallet nedlagde man sideskibet og byggede en krypt under koret i Skårup Kirke, hvor 
man så hensatte kisterne.   Derefter byggede man sakristiet, som ligger der i dag.

Det spændende er, at der ikke ret mange landsbykirker, som har en krypt.

Derfor kunne det være interessant at finde ud af, hvilke kister, der står i krypten, og hvem, der ligger i dem.

Måske kunne det også være muligt at åbne krypten for offentligheden, så vi kunne få mulighed for at 
beundre kisterne.

Jeg har været i kontakt med Nationalmuseet, som er interesserede i at komme på besøg i Skårup Kirke for 
nærmere at undersøge om kisterne overhovedet er værd at bevare og om det kan ”betale” sig at åbne 
krypten. - Endelig skal det nævnes, at ”5881 Skårup” har bevilget 8000 kr. til at arbejde videre med krypten 
og dens mulige åbning.

Skribent: Kaj Stillinger                                                                                        Illustration: Olaf Søndberg  



Fastelavnssøndag den 27. februar kl. 16 er 
der gudstjeneste, hvor Skårup Kirkes
gospelkor Arise medvirker.
Læs mere på kirkens hjemmeside.

  Gospelgudstjeneste i Skårup Kirke

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

Februar - april 2022Februar - april 2022



Vi har fået en ny medarbejder på kirke-
gården, Lene Caspersen:
Hej! Jeg hedder Lene. Jeg er udlært plante-
skole gartner. Har arbejdet mange år på 
planteskole og været graver på V. Åby 
kirkegård. Jeg har valgt at gå på deltid, så 
derfor er jeg meget glad for at være blevet 
ansat her i Skårup. Jeg er blevet taget rig-
tig godt i mod og glæder mig til foråret og 
fremtiden på Skårup kirkegård. 
Mange hilsner, Lene

Deltag i debatten onsdag den 23. februar 
kl. 16.30 – 17.30 i Kirkeladen og igen onsdag 
den 16. marts og den 27. april.

Find ro i musikken og kirkerummet ons-
dag den 2. marts kl. 17 – 18 i kirken og 
igen onsdag den 30. marts og den 4. maj.

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

Søndag den 13. marts er der Indsamling 
til Folkekirkens Nødhjælp 
GIV 2 - 3 TIMER AF DIN TID FOR AT 
HJÆLPE ANDRE!
Har du lyst til at blive indsamler? 
Tag din ven, din familie eller nabo med 
og meld dig til Jytte Philipsen på telefon 
28 31 63 00 eller mød op i Kirkeladen kl. 11.
Der vil være et lille traktement efter ind-
samlingen ved 14-tiden. 
Spørgsmål eller mere info? Ring til Jytte.

Som noget nyt flytter vi vores hyggelige 
fællessang i Kirkeladen til fredag morgen 
kl. 9.00.  
Der vil efterfølgende være kaffe og rund-
stykker. Første gang fredag 1. april.

Vi skulle have været i gang efter jul, men 
pga. Corona blev dette udskudt.
Hold øje med hjemmesiden, hvor der vil 
stå, hvornår vi starter her i foråret.

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

  AK’s Forsamlingshus 

  Musik og Stilhed 

  Fyraftensforedrag 

  Syng Sammen 

  Nyt fra kirkegården

  Minikonfirmander



Små bidder af skrift 
Kører man mod Nyborg, kommer man til 
Hesselager. Det ligger ti kilometer nord for 
Skårup. Her kommer Spinoza fra, Danmarks 
kendteste tryllekunstner. Spinoza tog filo-
sofikum og var oppe i Spinoza, filosoffen fra 
Holland, og ændrede sit navn til trylle-
kunstneren Spinoza. Fra Spinoza til Spinoza; 
fra Holland til Hesselager. Tænk sig at være 
præst i det magiske Sydfyn? Gad vide, om 
der er en forbindelse mellem trylleri, filosofi 
og teologi?

Hvem husker ”Billedbibel for børn” af 
Ester Salminen med overskriften ”Den 
Dejlige Have”? Den er fortalt i et klas-
sisk billedsprog uden store dogmatiske 
påståeligheder. Hun er fra Sverige. Illus-
trationerne er af Kaj og Per Beckman. Har 
mit eget personlige eksemplar. Husker den 
som i går. Min datter fandt den frem, og 
jeg var tilbage i bibel- og biografihistorien. 
Den er rød med guldbetrukket side. Den 
fik min bror og jeg læst op af. Det er ved at 
være lang tid siden. Salminen er der ingen, 
som læser i dag. Hun er erstattet af Sigurd 
B. Fra mission til modernitet.

Jeg husker ikke særligt meget fra min ung-
dom. Blev jeg spurgt om min fortid, ville 
det være svært at sige noget. Jeg husker 
ikke, men bruger til gengæld skriften til at 
genkalde begivenheder. Fortiden lukker sig 
op, fordi man skriver om den. Skriften viser 
fortidens virkelighed for mig. Det er både 
kærlighed og nostalgi i samme tegn.

Jeg elsker de små detaljer. Specielt simple 
håndværksmæssige ting: Håndtag, fejelister, 
en skyggeliste, fodlister med snyd, skjulte 
rum bag Siporex; indretning og halvfjerdser-
køkken. Hessian og savsmuldstapet, grøn-
umbra og pines og brun-neutral. Så er jeg 
hjemme. Orange værelse med plakater af 
ligegyldigheder. Brass Tagsten og rødbrun 
mur med brun fuge.

Jeg elsker ro; elsker den daglige trivielle lige-
gyldighed; elsker det passive og fraværende, 
måden skoene står i entreen på; mælken 
i skabet og tabet af selvtillid. Husker min 
mormor og hendes datter og datterens 
søn. Kender ikke mig selv, men er på vej 
mod nye horisonter. Send flere penge, her 
går det godt.

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



FEBRUAR

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

Søndag d. 27. feb. Faste – Gospelgudstjeneste 
med ‘Arise’-koret kl. 16.00 Anders Kjærsig

MARTS

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

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

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

Søndag d. 13. mar. 2. søndag i Fasten kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 16. mar. AKs Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 20. mar. 3. søndag i Fasten kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 27. mar. Midfaste søndag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 30. mar. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus Grønborg

APRIL

Fredag d. 1. april Syng Sammen - Morgensang kl.   9.00 Rasmus Grønborg

Søndag d.  3. april Mariæ Bebudelse kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 10. april Palmesøndag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Torsdag d. 14. april Skærtorsdag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Fredag d.  15. april Langfredag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d.  17. april Påskedag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Mandag d. 18. april 2. Påskedag kl.  10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 24. april 1. søndag efter Påske kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 27. april AK’s Forsamlingshus kl.  16.30 Anders Kjærsig

MAJ

Søndag d.  1. maj 2. søndag efter Påske kl.  10.00 Anders Kjærsig

Onsdag d.   4. maj Musik og Stilhed kl.   17.00 Rasmus Grønborg

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
februar - april 2022februar - april 2022                                               

Anders Kjærsig
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Stjernehimlen lige nu  
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24. 

James Webb Space Telescope godt på vej 
Den særligt astronomiinteresserede læser har 
sikkert hørt om dette fantastiske rumprojekt, der 
blev succesfuldt opsendt fra Korou i fransk 
Guiana den 25. december 2021. Sidst i januar 
måned meddelte NASA, der står for projektet, at 
teleskopet var velankommet til det særlige L2 
Lagrange punkt 1,5 mill km fra jorden, hvor det er 
i ”læ” fra strålingen fra solen og jorden og i 
ligevægt fra planeternes tyngdetiltrækningskræfter 
og teleskopets egen centrifugalkraft. Denne 
geostationære placering har den store fordel, at 
den kan opretholdes uden væsentlig brug af 
rumskibets eget brændstof. 

 
James Webb Space Teleskop. Foto: NASA 
JWST teleskopet er et imponerende projekt, der 
har været under udvikling lige siden midten af 
1990´erne. Med sit 6,5 m store spejl, er det det 
hidtil største rumteleskop der er bragt i omløb i 
rummet udenfor jordens atmosfære. Til 
sammenligning er Hubble teleskopet på 2,4 meter 
i diameter. Det blev opsendt i 1990 og Hubble 
fungerer i øvrigt stadig! JWSTprojektet er også 
det hidtil dyreste projekt: 9,8 milliarder $ ved 
opsendelsestidspunktet. Dertil kommer daglig          

drift de næste  10 år, som er teleskopets levetid. 
JWST teleskopet har 4 forskellige instrumenter 
om bord. Alle skal operere indenfor lysets 
infrarøde område. Instrumenterne er afskærmet fra 
solens stråling ved hjælp af 5 lag af en sølvbelagt 
dug på størrelse med en tennisbane. Herved 
afskærmes en temperatur på solsiden på omkring 
+ 100 grader Celius og - 233 C på bagsiden, hvor 
instrumenterne befinder sig. Helt ekstreme 
forhold. NASA har nylig meddelt at den helt 
afgørende udfoldning af afskærmningsdugen er 
fuldført og at man er startet på den meget 
komplicerede kalibrering af det 6,5 m store spejl, 
der består af i alt 18 guldbelagte delspejl. Hvert 
delspejl skal justeres i forhold til de andre ved 
hjælp af 6 actuatorer ned til en tolerance på meget 
mindre end diameteren på et menneskehår. Først i 
juni forventer NASA at alle instrumenter vil være 
indstillet til brug. En meget kompliceret proces, 
der indebære mange fejlmuligheder. Vi må derfor 
vente til sommer før vi forhåbentlig får de første 
knivskarpe billeder at se. 
Hovedformålet med teleskopet er at studere de 
såkaldte exoplaneter, som er planeter som jorden 
der cirkulerer rundt om en stjerne. Der er særligt 
fokus på de jordlignende exoplaneter, med 
henblik på at svare på det store spørgsmål: er der 
liv derude! Et andet væsentligt formål med JWST 
er at studere udviklingen af stjerner og galakser i 
det tidlige univers, helt tilbage omkring 13,2 
milliarder år siden.  
 

Stjernehimlen lige nu 
Planeterne gemmer sig i det meste af denne tid 
(februar-marts) under horisonten i vores mørke tid 
og kan derfor ikke observeres. Venus, Mars, 
Saturn og Jupiter er set fra jorden i denne periode 
tæt på solen og kan alene af denne grund kun 
vanskeligt observeres. Kun i de meget tidlige     
morgentimer kan de skimtes lavt over horisonten. 

Vi har derfor til gode at vente et par måneder med 
at følge planeternes evige vandring rundt i 
solsystemet. Den 26. februar er månen tættest på 
jorden i en afstand af 367.792 km. Så er den da til 
at få øje på!

Kommenterede [EA1]:  
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 
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Vi er begge på Facebook

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk

Svendborg Senior Idræt er aktiv med mange forskellige hold i Skårupområdet, samt i Gudme 

Find hold og aktiviteter på svsi.dk, eller kontakt kontoret mandag, onsdag eller fredag kl. 10 – 12  

på 2292 5700 

 

 

 

 

 

 

Svendborg Senior Idræt er aktiv 
med mange forskellige hold i Skå-

rupområdet, samt i Gudme.

Find hold og aktiviteter på svsi.dk 
eller kontakt kontoret 
mandag, onsdag eller fredag 
kl. 10-12 på tlf. 2292 5700

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

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

Lone 
Nørlund 
Gregersen

Tøjsmosevej 13 - 5883 Oure
Telefon 22 89 52 09
www.reikigaarden.dk

Reikihealer
Regressionsterapeut
Bachs Blomsterdråber
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Da vi stadig ikke har nogle nye udstillere, fortsætter kunstgruppen deres udstilling lidt endnu. På vores mø-
de den 8.2. vil vi så tage stilling til, hvad vi vil gøre, hvis denne situation fortsætter. Måske går vi på våge-
blus, måske vil det være enkelt-udstillinger med kunstgruppens medlemmer en rum tid fremover, måske 
finder vi på noget helt andet…………………? 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Henning 

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

 

Da vi stadig ikke har nogle nye udstillere, fortsætter kunstgruppen deres udstilling lidt endnu. På vores mø-
de den 8.2. vil vi så tage stilling til, hvad vi vil gøre, hvis denne situation fortsætter. Måske går vi på våge-
blus, måske vil det være enkelt-udstillinger med kunstgruppens medlemmer en rum tid fremover, måske 
finder vi på noget helt andet…………………? 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Henning 

 
Du behøver bestemt ikke at være professionel kunstner for at udstille. Ideen med galleriet er netop 
at vise, hvilken mangfoldighed af kreative og idérige mennesker, som vores lokalområde rummer.  
Så alle slags værker og kreationer kan udstilles. 
Der er ingen censur og alle, som har kreationer, de gerne vil udstille, er velkomne til at kontakte os og 
høre nærmere.  
Vi sørger for PR både i ”Folk & Fæ” og i de lokale aviser.      Kontakt: Vibe: vibeff@post24.dk 
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ROSARIET ”La Roseraie de la Passion”. 
Tekst: Margit Løve Kølle. Fotografer: Anne Vilain og Margit Løve Kølle. 

 

Anders Carlsson og Frans Bruun vil i perioden 2022 – 2028 sammen med andre rosenentusiaster 
skabe Skandinaviens største rosensamling i Vejstrup. På bordet ligger grundplanen over det 
kommende Rosarie ” La Roseraie de la Passion”, der vil blive en nordisk attraktion.  

Da Anders Carlsson den 1. oktober 2009 
tiltrådte som valgmenighedspræst ved 
Vejstrup Valgmenighed, fik menigheden ikke 
alene en engageret præst, men også en 
inkarneret rosensamler, der straks gik i gang 
med at omlægge den store præstegårdshave 
til en rosen- og staudehave. Anders Carlsson 
havde over en periode på 20 år erhvervet sig 
en omfattende rosen- og staudesamling, der 
nu skulle plantes i den nye præstegårdshave.  

Anders Carlsson er en inkarneret 
rosenentusiast og -ekspert, hvilket i løbet af 
årene har smittet af på hans hustru, Anne 
Vilain, som er uddannet cellist og organist. I 
løbet af årene er drømmen om at skabe 
Skandinaviens største rosensamling modnet 
hos dem begge, og støttet og opmuntret af 
parrets mange nære venner og kontakter er 

planerne nu så langt fremme, at Anders 
Carlsson melder ud, at  

ROSARIET indvies officielt den 
sidste lørdag i juni 2024                    
kl. 14.00.  
Her et tilbageblik på projektets historie:                                                                                           
Projektet begyndte som nævnt med 
anlæggelsen af ROSARIET ”La Roseraie de 
la Passion” i 2009 i den private del af 
præstegårdshaven. Fra sin etablering i 2010 
har haven i løbet af de godt 10 år udviklet sig 
til at repræsentere ca. 1000 forskellige slags 
roser suppleret med en stor variation af 
stauder, urter og frugttræer. Anders Carlsson 
har i løbet af sin embedsperiode fået frie 
hænder til at anlægge præstegårdshaven, 
som han har ønsket. 
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Ryslingerosen. 
For 7 år siden fik ægteparret Anne Vilain og 
Anders Carlsson sammen med deres nære 
venner, Gitte Miller Balslev og Povl Balslev 
ideen om, at Ryslinge Højskoles 150-års 
jubilæum burde markeres med fremstillingen 
af en rose, der skulle bære navnet 
RYSLINGEROSEN.  
Nu tager det lige 8 år at fremstille en ny rose, 
før rosen kan introduceres på markedet, og 
hvilket rosenfirma ville lave en sådan rose?  

Anders Carlsson tog derfor kontakt til et tysk 
rosenfirma ved navn ROSENTANTAU. 
Firmaets chefforædler, Jens Krüger, 
indvilligede i at promovere en ny rose fra 
deres sortiment, der i Danmark måtte bære 
navnet Ryslingerosen, men som i resten af 
verden fik navnet SOUL. Nu er der lige det 
ved det, at det koster 50.000 Euro, altså ca. 
370.000- kr. at fremstille en ny rosensort, 
hvilket Ryslinge Højskole ikke umiddelbart 
havde pengene til - men rosenfirmaet 
ROSENTANTAU accepterede ideen om 
Ryslingerosen, fordi firmaet syntes, at 
højskoletanken og projektet lød interessant. 
Derfor endte det med, at Ryslinge Højskole 
”kun” skulle betale 5.000 Euro for 
navngivningen af den nye rosensort.  

 

Ryslingerosen.                                    
Rødviolette, fyldte, kraftigt duftende blomster. 
Blomstrer fra juni-oktober. 

Som info kan lige fortælles, at ROSEN-
TANTAU årligt fremstiller ½ mio. nye 
rosenkrydsninger, hvoraf firmaets forskere og 
chefforædler Jens Krüger foretager en 
udvælgelse og sortering, som strækker sig 
over 8 år og som resulterer i, at der til slut og 
efter de 8 år måske kun er 5-10 rosensorter 
tilbage, som firmaet finder gode nok til at 
markedsføre. Det er bl.a. derfor, at det er så 
dyrt at få sin ”egen” navngivne rose. 

             

 

”Lilac Topaz” fra firmaet RosenTantau. 

Et andet resultat af kontakten til 
ROSENTANTAU blev så, at Anders Carlsson 
fik næring til planerne om at udvide den 
nuværende rosensamling fra 1000 til 3000 
rosenarter, hvilket vil gøre samlingen til en af 
verdens fineste og største rosensamlinger. 
Udvidelsen vil blive baseret på indkøb af 
roser, men langt størstedelen af de nye 
rosensorter vil blive skaffet ved egen 
formering. Til denne formering får ROSARIET 
sendt formeringsmateriale fra rosensamlinger 
i hele verden. Det drejer sig om kviste og 
knopper fra hundredvis af forskellige sjældne 
rosenarter og sorter, som så kan blive 
opformeret her på Sydfyn. Mange af arterne 
og sorterne findes ikke i Europa og 
opformeringsarbejdet foretages af en af 
ROSARIETS ildsjæle, nemlig rosengartneren 
Frans Bruun, som de sidste 40 år har 
arbejdet med produktion af roser, og som er 
en sand mester i arbejdet med okulation. 
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Frans Bruun vil være kendt af de fleste af 
Folk & Fæ’s læsere, idet han havde firmaet 
”Roser-til-haven”, hvis roser gennem mange 
år prydede markerne ved Skårup.  

Ordforklaring: Okulation eller knoppodning er en 
vegetativ formeringsmetode, ved hvilken roser, 
frugttræer og visse prydbuske og -træer formeres. 
Ved okulationen afskæres en knop (øje = oculus) 
med tilhørende barkskjold fra et absolut sundt og 
sygdomsfrit modermateriale. 

 
Rosengrene, der venter på, at knopperne kan 
blive okuleret. 

Frans Bruun og Anders Carlsson har været 
så heldige, at Vibeke og Christian 
Søndergaard på Kilenvej vil lægge marker til 
opformering af alle de roser. I 2022 skal der 
opformeres 7.500 roser fordelt på 600 sorter. 
Et tilsvarende antal planlægges til 
opformering i 2023. 

Anders Carlsson bruger megen tid på 
research og rosenstudier og på at netværke 
og være i kontakt med rosenfirmaer og -
entusiaster rundt om i verden. I 2019 blev 
netværket udvidet, idet der kom en invitation 

til verdens største såkaldte ROSETRIAL, som 
holder til i Baden-Baden i Tyskland. Her 
skulle Anders Carlsson være ekspertdommer 
ved den afsluttende rosenkonkurrence. Der 
findes 25–30 sådanne ROSETRIALS rundt 
om i verden, hvor de allernyeste rosensorter 
testes over en 3-årig periode for sygdomme, 
hårdførhed, duft, blomsternes tæthed, 
holdbarhed m.m. Opgaven som 
ekspertdommer ved det, der svarer til 
”Rosernes Olympiske Lege”, åbnede mange 
nye døre for Anders Carlsson til rosernes 
verden. 

 
Ambitionerne om at udvide den privat anlagte 
rosenpark til at omfatte flere end de ca. 1000 
forskellige rosensorter har ført til, at 
ROSARIET i perioden 2022-2025 skal udvides i 
betydeligt omfang, idet Vejstrup 
Valgmenighed har udlejet et område på 1 
hektar på en uopsigelig kontrakt til 2051. Dette 
areal ligger mod nord i forbindelse med 
præstegårdshaven.  

                               
Samtidig er 
der lavet en 
aftale om, at 
der sættes 
godt 1000 
m2 af til 
præste-
familiens 
fremtidige 
private 
have. 

 

Det høje Poppeltræ til venstre i billedet blev 
fældet den 17. januar 2022, mens interviewet 
fandt sted.  
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I 2017 blev der nedsat en bestyrelse, der 
skulle arbejde på hele dette omfattende 
rosenprojekt.  

 
Grundplanen for det nye rosenprojekt. 

Bestyrelsen bestod i begyndelsen af Frans 
Bruun, Gitte Miller Balslev og Anders 
Carlsson. I 2021 blev der så afholdt stiftende 
generalforsamling, og foreningen for 
ROSARIETS udvidelse blev stiftet. Projektet 
er i en størrelsesorden på 1,7 – 2 mio. kr., så 
derfor er det vigtigt at kunne søge 
fondsmidler til realiseringen af dette 
spændende og ambitiøse projekt.  

I forbindelse med etableringen af foreningen 
blev samlingen af roser, stauder og træer 
doneret/overdraget til foreningen af 
ROSARIETS grundlægger/stifter Anders 
Carlsson. ROSARIET har indtil videre været 
selvfinansieret af dets grundlægger, og der er 
foretaget en samlet værdifastsættelse af 
arbejdskraft og indkøb.  

Anders Carlsson oplyser, at der indtil nu er 
bevilliget støtte fra følgende personer og 
firmaer: 

• Ægteparret Anne Vilain og Anders 
Carlsson har doneret op imod ½ mio. 
til anlæg, planter, redskaber m.m. 

• I september 2021 gav SEAF 30.000- 
kr. til de frivilliges faciliteter (bænke, 
redskaber, havemaskiner m.m.) 

• Fonden for Fynske Bank har doneret 
135.000- kr. til tårne, rosenbuer m.m. 

• Carsten Bødtker fra BIO-CIRCLE i 
Ringe har for en længere årrække 
doneret økologisk sprøjtemiddel 
fremstillet af presset kokosolie. 

• Fra LAG-SØM er der modtaget 
125.000- kr. i støtte.  

Anders Carlsson fortæller, at Planafdelingen i 
Svendborg Kommune er indover projektet, og 
borgmester Bo Hansen har været på besøg, 
og han var særdeles begejstret over 
projektet, som det ser ud på grundplanen, der 
er lavet af Anders Carlsson og tegnet flot op 
af journalist Berit Nybirk og hendes mand, 
fotograf Tonny Nybirk, begge ansatte på TV 2 
på Bornholm.  

For at realisere det ambitiøse projekt skal 
meget af det daglige havearbejde varetages 
af frivillige kræfter. Derfor indkaldes der til  

FRIVILLIG-møde torsdag den 10. 
marts kl. 16.30 i Vejstrup 
Valgmenigheds Præstegård, 
Landevejen 65 i Vejstrup. 
Her er alle meget velkomne til at høre 
nærmere om projektet. 

 

Det er vigtigt at nævne, at flere frivillige 
allerede længe har været i fuld gang med at 
arbejde i den gamle og etablerede del af 
ROSARIET. Så der er allerede grundlagt et 
fællesskab, hvor man mødes en gang om 
ugen nogle timer, hvor man hver især 
bidrager med det, man nu synes, at man kan 
bidrage med. Alt sammen er det båret af et 
stort engagement og en stolthed over at være 
en del af så stort og ambitiøst et projekt. Det 
gælder for Lone Arntzen, Gitte Miller Balslev, 
Helle Hansen, Bruno Hansen, Tine 
Ellehauge, Pernille Møller Christensen, Lars 
Rasmussen, Anne Tingager, Anne Vilain og 
Frans Bruun, der er udnævnt til chefgartner 
     .  

Alle har hver deres faste opgave i forbindelse 
med ROSARIET. Ud over disse ildsjæle er 
andre med på sidelinjen, når der kræves 
faglig bistand. Med begejstring i blikket 
nævner Anders Carlsson, at hele projektet 
har fået liv og sjæl af de mennesker, der 
allerede nu har støttet så fantastisk op om 
projektet. 
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Projektets indretning og 
havearkitektoniske stil: 

ROSARIET skal både være et attraktivt 
udflugts- og studiemål. ROSARIET vil blive 
anlagt med bede, hvor blomsternes farver vil 
være i samklang med hinanden, efter 
inspiration fra den engelske Cottage-Garden-
tradition. Sammenknytningen af de enkelte 
haverum dannes af gennemgående stauder, 
som binder de enkelte haveafsnit sammen 
form- og farvemæssigt. Rosariets udformning 
og elementer skal invitere til kreativ 
udforskning og udfoldelse og til inspiration for 
såvel private som professionelle havefolk.  

 

Sådan vil en del af Rosariet ” Roseraie de la 
Passion” komme til at se ud om få år. 

ROSARIETS udviklingsplan indeholder 8 
delprojekter, som planlægges over 3 etaper 
med en tidshorisont fra 2022 – 2028. Der vil 
således være god mulighed for, at ”Folk & 
Fæ” løbende kan bringe artikler med 
udviklingen af dette spændende projekt, som 
har internationalt format og som vil blive en 
arkitektonisk perle på Sydfyn og rumme en af 
de største rosensamlinger i verden.  

 

Rosenentusiaster drikker naturligvis te af en 
rosenkop.  Anders Carlsson viser kalenderen fra 2020 
fra rosenfirmaet ROSENTANTAU. 
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Velkommen i Vejstrup Valgmenighed 
Salmedigter Jens Rosendal fylder 90 år d. 17. maj 2022. I den an-
ledning er der arrangeret en storstilet fejring . Arrangementet 
har fået titlen ” Vi henter tidevandet ind” og starter kl. 13.00.  

 Vi vil gerne være med og arrangerer derfor bustur. 

Her kommer tidsplanen for vores tur. 

Afgang Vejstrup kirkehus m/ Frank A. busser          7.00 

Morgenkaffe med friskbagte boller og en lille dram i bussen 

Ankomst Gråsten Slot                9.30 

Her skal vi besøge slotshaven og køkkenhaven – hvis de  

Kongelige er på slottet er slotshaven lukket. 

Afgang Gråsten Slot               11.00 

Ankomst Ballum                12.15 

Medbragt madpakke spises             

Fødselsdags arrangement start               13.00 

 Fødselsdags arrangement  slut              14.30  

Afgang Ballum                 14.45 

Ankomst Højer Sluse                15.15 

Eftermiddagskaffe og kage ved bussen    

Afgang Højer Sluse                 16.15 

Hjemkomst Vejstrup                 19.00 

Grillen er tændt og der serveres pølser med kartoffelsalat og 
brød. 

Prisen ved deltagelse af min. 25 personer inkl. transport, mor-
genmad, entre`, eftermiddagskaffe og aftensmad ved hjemkomst 
kr. 590.00.   

Tilmelding til Lene Isager på 40402646 eller  

kirkevaerge@vejstrupvalgmenighed.dk 

 

 

             Husk—alle er velkomne i Vejstrup Valgmenighed, Brudagervej 6, 5882 Vejstrup — www.vejstrupvalgmenighed.dk 
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  Velkommen i Vejstrup Valgmenighed 
 
Gudstjenester 
 

Søndag d. 13. februar kl. 10.00 

Søndag d. 20. februar kl. 19.00 

Søndag d. 27. februar kl. 10,00 

Søndag d. 6. marts kl. 10.00 

Søndag d. 13. marts kl. 10.00 

Søndag d. 20. marts kl. 10.00 

Søndag d. 27. marts kl. 10.00 

Det sker 
Martssang i kirken 2. marts kl.17.00—18.00 

Halfdan aften i kirkehuset d. 3. marts kl. 19.00 

Højskoledag i kirkehuset 12. marts kl. 10.00-15.00 

Onsdagscafe` i kirkehuset 16. marts 10.00 

Løgstrup studier i kirkehuset 17. marts kl 19.00 

Aprilsang i kirken er flyttet til 30. marts kl. 17.00 —  18.00 

Højskoledag 

Historien om Leonard Bernstein, komponist og 
dirigent. Herdis Iversen fortæller om hans liv og vi 
skal lytte til noget af hans musik. 

Pris for arrangementet ,incl. kaffe og frokost kr.  
50.00. Tilmelding på 28251437 senest d. 7. marts. 

Halfdan Rasmussen 

Steen Pilegaard Toft, Andre` Isager og An-
ders Carlsson tager os med i Halfdans mere 
alvorlige univers. Afvekslende med digtop-
læsninger og fællessang vil der også blive 
fortalt lidt om hans forfatterskab. 

Onsdagscafe` 

Vi inviterer til cafe` med indhold. Asta, Anders 
og Herdis vil sørge for oplæg til en god samtale. 
Der er mulighed for transport. 

Pris for deltagelse og kaffe kr. 30.00—og hvis 
man skal have kørsel frem og tilbage koster 
kørslen kr. 20.00.. 

Tilmelding på 28251437 eller mail  

hnsortebro@gmail.com 

 

Løgstrup 

Vi beskæftiger os med ” Den etiske fordring ” fra 1956, 
hvori Løgstrup bl. a. søger at påvise, at det etiske har 
gyldighed i vores fælles liv, uafhængig af, om man er 
kristen eller ej. 

Anders Carlsson er aftenens foredragsholder. 

Månedssang 

Vi synger i kirken den første onsdag i hver må-
ned fra kl. 17—18. Skiftende sangvært og ved 
klaveret Andre` Isager. 

OBS ! Aprilsangen er flyttet til d. 30. marts 

             Husk—alle er velkomne i Vejstrup Valgmenighed, Brudagervej 6, 5882 Vejstrup — www.vejstrupvalgmenighed.dk 
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Sæt x i din kalender ved 23.2., 5.4. og 19.5.! 

På disse dage spiser vi sammen i Vejstrup 

Forsamlingshus. Alle fællesspisninger starter kl. 

18.00 og slutter med fælles oprydning senest 

kl. 20.00. Det er ok at gå hjem tidligere, hvis 

der er børn, som skal puttes eller andre pligter, 

der kalder, men som udgangspunkt hjælper vi 

hinanden. 

Den 23. februar vil du få serveret græske 

frikadeller med ovnstegte feta-kartofler, æble- 

og rødbede tzatziki, og fladbrød. 

Tilmeld dig hos Bitten på telefon 52148883. Du 

skal give besked senest den 18. februar. Husk 

at skrive navn, antal personer, og om du er 

vegetar. 

Pris voksne 50 kr. – børn 20 kr.  

 

Mottoet for Vejstrup har i en årrække været 

”fra vugge til grav” - Vejstrup skal være et godt 

sted at bo uanset alder. Derfor planlægger 

Vejstrup Forsamlingshus hvert år sine 

aktiviteter med den hensigt, at der skal foregå 

noget i huset for alle aldersgrupper.  

Fokus har dog indtil nu mest været på den 

voksne del af borgerne; men nu vil 

forsamlingshuset gerne opstarte aktiviteter for 

børn.  

Derfor: hvis du har lyst til at gøre noget for 

børnene og fællesskabet i Vejstrup og omegn, 

så kan du melde dig til en nystartet 

børnegruppe. Skriv eller ring til Henrik Kramer 

på tlf. 81612106, hvis du vil være med til at 

gøre en forskel for børn i området. 
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Vejstrup Forsamlingshus er klar til forårssæsonen 2022 med livestreamede, naturvidenskabelige 

foredrag fra Aarhus Universitet. Foredragene vises på tirsdage aftener kl. 19.00-21.00. Der er gratis 

adgang, men man kan købe en forfriskning og på den måde støtte forsamlingshuset. 

Vi holder afstand og lufter ud i pausen og beder om, at du selvfølgelig bliver hjemme, hvis du er syg. 

Tirsdag den 8. februar: ”Fremtidens natur” 
Jorden er en levende planet, men dens biodiversitet er under pres, og 
vi hører dagligt om biodiversitetskrise, klimakrise mm. Som reaktion 
på alle kriserne er der nu stigende interesse for bæredygtighed. I 
foredraget vil du få et overblik over, hvad der bestemmer, om der er 
høj eller lav biodiversitet i verden – og med eksempler fra Danmark. 
Hvilken rolle spiller klimaet – og hvilken rolle spiller mennesket?  
Foredragsholder: professor i økologi Jens-Christian Svenning, 
centerleder for ’Center for Biodiversitetsdynamik i en verden under 
forandring’. 
 

Tirsdag den 22. februar: ”Den sovende hjerne” 
Hvad sker der i hjernen når vi sover, og hvorfor er søvn nødvendig 
for helbredet? Vi skal denne aften høre om søvnens fire forskellige 
faser, som har hver deres helbredende effekter på hjernen og kigge 
ind i hjernen og se på de mekanismer der regulerer, om vi er vågne 
eller sover. Du vil få forklaret hvordan faktorer som lys, koffein og 
alkohol påvirker de søvnregulerende mekanismer. Under foredraget 
gennemgås også hvilke af de mange råd om god søvn, der giver 
mening i forhold til søvnens biologi. 
Foredragsholder: neurofysiolog Birgitte Rahbek Kornum 
 

Tirsdag den 1. marts: ”Klimaforandringerne” 
FN's klimapanel udgiver løbende klimarapporter, som med større og 
større detalje viser, hvad vi ved om de igangværende klimaændringer, 
og hvad fremtiden vil byde på. Global opvarmning, nedbørsmønstre, 
afsmeltning af gletschere og is, drivhusgasser og 
ekstremvejrsbegivenheder er nogle af nøgleordene i aftenens 
foredrag.  
Foredragsholder: Jens Hesselbjerg Christensen, professor i klimafysik 
på Niels Bohrs Instituttet og hovedforfatter på flere klimarapporter. 
 
 

Tirsdag den 15. marts: ”Ekstrem fordøjelse” 
De fleste kan sikkert genkende den gentagende lyst til mad i løbet af 
dagen. Modsat os mennesker trives slanger med at æde måltider 
større end deres egen kropsvægt efter lang tids faste. 
Foredraget fortæller om slangernes stofskifte, hvordan slangernes 
muskler vokser under fordøjelse helt uden motion – og hvordan dette 
måske kan bidrage til at forhindre mennesker i at miste muskelmasse 
under sygdom og aldring. 
Foredragsholder: Tobias Wang, professor i zoofysiologi, Aarhus 
Universitet. 
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Du kan læse mere om foredragene på https://ofn.au.dk/sted/

 

LØRDAG DEN 9. APRIL KL. 10.00 – 14.00 

afholder Vejstrup Forsamlingshus atter 

loppemarked. 

Så kig i gemmerne, om der er noget, du skal 

have ryddet op i! 

Det koster 100 kr. for en stand, og du kan 

bestille en plads og få nærmere information hos 

Charlotte på tlf. 60431831. Betaling sker ved 

tilmelding til MobilePay 812503 (Vejstrup 

Forsamlingshus) 

 

 

 

Tirsdag den 29. marts: ”Flagermus” 
I dette foredrag vil vi, ved hjælp af bittesmå computere på ryggen 
af vilde flagermus blive indviet i, hvordan de kan fange deres 
byttedyr ved hjælp af svage ekkoer og med mad i munden kan flyve, 
trække vejret og skrige højlydt samtidigt. Kan det passe, at en 
flagermus virkelig fanger ét tusinde insekter på en nat? Hvordan 
undgår det at skade deres ekstremt følsomme hørelse? Og hvorfor 
er det ikke flagermusenes skyld, at vi har en coronaviruspandemi? 
Foredragsholder: Peter Teglbjerg Madsen, professor i sansefysiologi, 
Aarhus Universitet 
 

Tirsdag den 26. april: ”På rumsafari blandt Mælkevejens 
planeter” 
Du kommer med på en svimlende opdagelsesrejse i Universet og 
hører om nogle af de meget anderledes verdener som findes 
milliarder af kilometer borte.  I foredraget vil vi bl.a. ”besøge” 
glohede klippeplaneter hvis overflade er dækket af et flydende 
lavahav, og planeter som hovedsageligt består af flydende vand – et 
flere tusinde kilometer dybt hav.  
Foredragsholder: Hans Kjeldsen, professor i astrofysik, Aarhus 
Universitet 
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Februar 

Tirsdag den 8. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Fremtidens natur” ved Jens 
Christian Svenning. Kl. 19.00 – 21.00. 

 
Torsdag den 10. Generalforsamling i Vejstrup Forsamlingshus, spisning kl. 18.00, 

generalforsamling kl. 18.30. 
 
Tirsdag den 22.  Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Den sovende hjerne” ved 

Birgitte Rahbek Kornum. Kl. 19.00 – 21.00. 
 
Onsdag den 23. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 
 
Lørdag den 26. Fastelavnsklovnene samler ind til Vejstrup Forsamlingshus - 

udsættes 
 
Søndag den 27. Fastelavnsfest på initiativ af Vejstrup Valgmenighed 
 

Marts 

Tirsdag den 1. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Klimaforandringerne” ved 
Jens Hesselbjerg Kristensen. Kl. 19.00 – 21.00. 

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

Tobias Wang. Kl. 19.00 – 21.00 
 
Tirsdag den 29. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”Flagermus” ved Peter 

Teglberg Madsen. Kl. 19.00 – 21.00 
 

April 

Tirsdag den 5. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 
 
Lørdag den 9. Loppemarked 
 
Tirsdag den 26. Livestreamet foredrag fra Aarhus Universitet: ”På rumsafari blandt 

Mælkevejens planeter” ved Hans Kjeldsen. Kl. 19.00 – 21.00.  
 
Fredag den 29.  Koncert med Kaya Brüel og Ole Kibsgaard.  

Spisning kl. 18.00 – koncert kl. 19.30.  
 

Maj 

Torsdag den 19. Vejstrup spiser sammen kl. 18.00 – 20.00 

 

Juni 

Torsdag den 23. Sankt Hansaften ved gadekæret. 

OVERSIGT OVER PLANLAGTE AKTIVITETER  
I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 2022 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet
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Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

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

Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

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

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

2 felt
Pris: 3531,- 

pr. år
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E.V. GREEN ApS - Roald Lind Nielsen - Landevejen 54 - 5882 Vejstrup 
Tlf. 0045 - 42 6789 53 - www.evgreen.dk - Cvr: 27515398

REP/SERVICE OG SALG

• El-Scooter

• El-Kørestole

• El-Cykler

• Hjælpemidler

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

Morten Bytoft 
Indehaver 

Helle Lynge

Det er dine 
og afdødes ønsker, 
der er det vigtigste 
for os

1 felt
Pris: 1807,- 

pr. år
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Gruppen bag bofællesskabsplanerne i Vejstrup 

søgte i 2021 Potentialeplanpuljen i Svendborg 

Kommune om støtte til at afholde et 

netværksmøde om bofællesskaber, og gruppen 

glæder sig nu til at afvikle arrangementet den 

12. marts 2022 i Vejstrup Forsamlingshus. 

Mødet er for alle, der interesserer sig for 

etablering af bofællesskaber i lokalområderne i 

Svendborg.  

I samarbejde med kommunen er der 

sammensat et spændende program, der 

bevæger sig rundt om vigtige emner, som man 

ikke kommer udenom, når man vil etablere et 

bofællesskab. Der indledes med fire oplæg, og 

bagefter kan man møde oplægsholderne og få 

uddybet, hvad der måtte være behov for. 

Inden mødets deltagere skilles, skulle der gerne 

være lavet en aftale om, hvordan netværket 

kan føres videre og støtte op om etablering af 

flere bofællesskaber i Svendborg Kommune.  

Deltagelse er gratis, men der er et begrænset 

antal pladser til arrangementet, så man skal 

være hurtig med sin tilmelding. 

I 80’erne og 90’erne blev der grundlagt mange 

generationsblandede bofællesskaber i Danmark. 

Så fulgte en periode med fokus på 

seniorbofællesskaber, og hvor initiativerne til 

generationsblandede bofællesskaber var få. 

Men nu spås boformen et comeback. Den 

optager regeringen og boligminister Kaare 

Dybvad meget, og det samme gør almene 

boliger. Det er sød musik i ørerne på en gruppe 

borgere i Vejstrup, der i 1½ år har arbejdet 

med idéen om at slå to fluer med ét smæk og 

etablere et generationsblandet bofællesskab 

netop om alment byggeri.  

Projektet ”Bofællesskabet i Vejstrup” er bakket 

godt op af Svendborg Kommune, der ved 

budgetforhandlingerne i 2021 afsatte 4 mio. kr. 

alment byggeri i Vejstrup. Svendborg Andels-

Boligforening bliver bygherre og arbejder i 

skrivende stund sammen med kommunens 

planafdeling om at afsøge mulighederne for en 

god placering til bofællesskabet. 

 

 
Bofællesskabsgruppen i Vejstrup er optaget af og inspireret 

af bofællesskabet Agerland i Agtrup ved Kolding. Her er 

boliger og fælleshus placeret rundt om en stor gårdsplads 

som i en firelænget gård. Gruppen håber, at en lignende 

model kan realiseres i Vejstrup. Foto: Anders Dybdal. 

 

Hvis man vil vide mere om planerne i Vejstrup, 

kan man melde sig ind i Facebookgruppen 

”Bofællesskabet i Vejstrup – offentlig gruppe”. 

Man kan også skrive til Elisabeth Antonsen på 

antonsen@dadlnet.dk og få tilsendt en folder, 

som fortæller om de ønsker og idéer, gruppen 

har.  

Folderen fortæller også, hvordan man bliver 

medlem af foreningen ”Bofællesskabet i 

Vejstrup”. Der er to former for medlemskab – 

et for dem, der ønsker at blive beboere og vil 

være med i planlægningen samt et for dem, der 

blot vil holdes orienteret eller støtte projektet. 



Indbydelse til NETVÆRKSDAG  
vedr. etablering af bofællesskaber

KL. 10.00 – 12.30
1. Formiddagskaffe og velkomst  
 (Formand for Foreningen Bofællesskabet i Vejstrup  
 Elisabeth Antonsen)

2. Om landskabet af bofællesskaber  
 – og hvordan kommer man i gang? 
 (Rudy Madsen - initiativtager og administrator  
 i Bofællesskab.dk)

3. Hvordan understøtter og arbejder Svendborg Kommune  
 med bofællesskaber? 
 (Birgitte Hjerrild - planchef i Svendborg Kommune)

ET KVARTERS PAUSE

4. Bærebo – om fællesskaber i en mere bæredygtig verden 
 (Camilla Nielsen-Englyst - fællesskaber i Bærebo)

5. Bofællesskaber i alment regi 
 (Karina Lauridsen - kommunikations- og  
 marketingschef i Boligkontoret Danmark)

EN HALV TIMES FROKOST

KL. 13.00 – CIRKA 15.30
6. Netværkscaféer – mød oplægsholderne

7. Afslutning
- Opsamling ved caféværterne: Hvilke udfordringer  
 og temaer trænger sig på? 
- Hvordan kommer vi videre i netværket? 
- Mulighed for kommentarer fra deltagerne 
- Tak for i dag 
- Hvad tager vi med tilbage? 

TILMELDING
Du tilmelder dig arrangementet ved at sende en besked senest
torsdag den 3. marts til Elisabeth Antonsen på mail  
antonsen@dadlnet.dk

OPLYS VENLIGST:
Navn
Telefonnummer
Baggrund for deltagelse (f.eks. borger, politiker)

Der er 50 pladser, så vent ikke for længe.

Vi glæder os til at se dig!

Venlig hilsen
Bofællesskabet i Vejstrup  
og Svendborg Kommune

Vejstrup Forsamlingshus, Landevejen 26, Vejstrup
Lørdag den 12. marts 2022 kl. 10.00 – 15.30

Pris: GRATIS inkl. formiddagskaffe  

og en let frokost.

DELTAGERE: 
Borgere med interesse for oprettelse af bofællesskaber i lokalområderne 
Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Administrative medarbejdere i Svendborg Kommune
Rådgivere
Boligforeninger
Eventuelle andre interessenter
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Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

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

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

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

KONTAKT BDO  
I SVENDBORG
Grønnemosevej 6,  
5700 Svendborg
Tlf.  63 21 60 00



Februar 
2022

Så var vi igen igennem en december/januar nedlukning, hvor reglerne betød, at huset heller ikke 
kunne udlejes til private fester.
Dette er vi for længst ovre, så nu har vi forhåbentligt genvundet en normal hverdag.
Vi åbnede huset med årets første fredagsbar – 4. februar. Det var dejligt igen at se og tale med 
mennesker i huset.
Her i foråret bliver der også taget hul på et større renoveringsprojekt, idet husets forside er i en 
meget dårlig forfatning. Vi glæder os til at se et smukt resultat til det gamle hus. Donationer til at 
støtte projektet er selvfølgeligt meget velkomne.

Kommende arrangementer
Fastelavn

27.2.22 kl 11-13

Det skal være en festlig formiddag for 
både børn og voksne – og så skal alle 
da klædes ud! Kun fantasien sætter 

grænser!

Ved tøndeslagningen deles børnene i 2 
aldersgrupper, så der både bliver 
kattekonge og kattedronning for små og 
store.
Støttegruppen disker op med 
fastelavnsboller og hotdogs, saftvand og 
kaffe/te. 

Pris 60 kr (voksen eller barn)

Køb billetter nu, senest 23.02.2022

Dilettant
12., 16., 19. marts 2022

Dilettantgruppen har i øjeblikket 
indtaget huset for at øve til årets 
forestilling. Med flere års aflysninger 

brænder de for at skabe et mindeværdigt 
stykke. 

Der er generalprøve og premiere d. 12. 
marts, og musik og dans efter. Vi serverer 
også en – som sædvanlig – udsøgt middag. 
Musik ved Gate 64.



Lørdag d. 19. marts afsluttes dilettanten, 
også med mad og musik og dans efter 
finalen. Musik ved Be Bop a Lula.

Årets stykke er et 4-kants drama, hvor 
katastroferne lurer hvert øjeblik. Det er 
husets stuepige Anna, som skal forsøge at 
holde katastroferne på afstand, så det kan 
blive en happy ending. 

Læs mere på husets hjemmeside om 
priser og køb af billetter.

Køb dine billetter i god tid.

Forårsbanko
24.3.2022 kl 18-22

I skal heller ikke snydes for forårsbanko.Traditionen tro afholder støttegruppen 
forårsbanko.

Gratis entre

Kom i god tid for at få DIN plads

Generalforsamling
27.3.2022 kl 10-13

Vi vender tilbage med en 
gammel tradition om at afholde 
generalforsamling en søndag.

Så kan børnefamilierne også være med. Vi 
starter med generalforsamling, og slutter 
af med spisning – måske gule ærter med 
flæsk som i gamle dage.

Det er gratis at deltage, hvis man da har 
betalt sit kontingent til huset: kr. 100,-/pr 
næse. 

Entre og spisning gratis

Gratis spisebillet bestilles på NemTilmeld, 
senest 25.3.2022

Den romerske Mønt
29.3.2022 kl 19-21

Foredrag om Den romerske Mønt og 
hvad deraf fulgte.
Vi har tidligere annonceret foredraget 

om Den romerske Mønt. Nu regner vi stærkt 
at det kan gennemføres tirsdag d. 29. marts. 

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

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

Pris 80 kr voksen, 40 kr barn.

Køb dine billetter nu, senest 27.3.2022



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

Den hurtige kalender
Søndag 27-feb.-2022 kl 11-13 Fastelavn
Lørdag 12-mar.-2022 kl 14-16 Dilettant generalprøve
Lørdag 12-mar.-2022 kl 18-00 Dilettant 1. forestilling
Onsdag 16-mar.-2022 kl 19-22 Dilettant 2. forestilling
Lørdag 19-mar.-2022 kl 18-22 Dilettant 3. forestilling
Torsdag 24-mar.-2022 kl 18-22 Forårsbanko
Søndag 27-mar.-2022 kl 10-13 Husets generalforsamling
Tirsdag 29-mar.-2022 kl 19-21 Foredrag Asser Amdisen
Fredag 1-apr.-2022 kl 16-18 Fredagsbar
Tirsdag 5-apr.-2022 kl 19-21.30 Foredrag med Ulf Pilgaard
Fredag 6-maj-2022 kl 16-18 Fredagsbar

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

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

aabyskov-forsamlingshus.dk

Ulf Pilgaard
5.4.2022 kl 19-21:30

Superarrangementet i foråret er 
foredraget med Ulf Pilgaard. Ulf vil 
fortælle om hellere at være halvgammel 

end helt død. Udgangspunktet er fra hans 
bog af samme navn.

Det er en livsglad og optimistisk fortælling 
fra en af dansk kulturlivs helt store profiler, 

der stadig er nyforelsket og stadig i fuld 
vigør.
Ulf fortæller indsigtsfuldt om venskaber, 
sorg, sex og lyst, tro, fortrydelse og 
succeser, humor – og om, en dag, at skulle 
byde verden farvel.

På en humoristisk og eftertænksom måde 
fortæller han om det at blive gammel og 
ser tilbage på det begivenhedsrige liv han 
har levet.
Hvordan er det, når familie og venner 
falder fra og man bevæger sig ind i livets 
efterår. Hovedet og kroppen begynder at 
drille. Hvilke refleksioner gør man sig over 
det liv, som man har levet og ikke mindst 
om døden, som utvivlsomt nærmer sig?

Pris 250 for voksen, 125 for barn

Køb dine billetter nu, senest 30.3.2022
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

1 felt
Pris: 1807,- 

pr. år
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                                             Skårup Lokalhistorisk Forening. 

 

I skrivende stund er der covid-19 restriktioner, og stor smittefare, derfor har 
bestyrelsen vedtaget at udsætte vores generalforsamling fra februar til vores forårs  
foredrag i april. Ved fortællingen i november var der ca. 65 der hørte om 
kommunalreformen i 1970, hvor Skårup kom under Svendborg. Den 13. april er det 
også næsten kun lokale ting der fortælles om, nemlig alle de små og store 
andelsforetagender der har været her i byen og nærmeste omegn. For lige at nævne 
nogle: brugsen, mejeri, foderstof, frysehuse, tærskeværker, vandværk, slagterier og 
vaskemaskiner m.m. Der bliver sluttet af med lidt fortælling om et privat firma, der 
kørte rundt og lavede langhalm (tækkehalm) og det bliver der vist en lille film om. 
Firmaet hed Langhalmsmaskinen Fakse, og hvordan gjorde man inden denne 
maskine blev opfundet. Som sædvanlig er alle velkomne, men man skal dog enten 
være medlem eller melde sig ind denne aften. Kontingentet er 40 kr. om året for 
minimum 4 foredrag. Alle medlemmer får som sædvanlig personlig brev sidst i 
marts. foredraget finder sted i pensionisternes hus, onsdag d. 13. april kl. 19. Da der 
som sagt også er generalforsamling serveres der kaffe og kage, hvis man selv 
medbringer kop og tallerken. 
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                                                                                                                                                        Indsend af Jørgen Erik  

Indlæg fra Skårup sogns borgerforening. 

Desværre må vi igen i år aflyse tøndeslåning i hallen. 

Vi er i gang med at opkræve kontingent i år og vi har en til at køre med dette 

tag godt mod ham. 

Vi arbejder på at forlænge badebroen i Skårupøre med to fag, så den kommer helt 

op til græsset. 

Der bliver generalforsamling Torsdag d 31 -3 -2022 kl. 19,00 i Pensionisthuset 

Dagsorden ifølge lovene, vi vil appellere til at der møder folk op denne dag og 

som er interesseret i borgerforeningen, da vi trænger til fornyelse i bestyrelsen 

Vi kan også bruge nogle som vil være hjælper når vi har brug for dette. 

Hvis der ikke kommer nogen nye til generalforsamlingen kan de gå så galt at 

foreningen må lukke ned, og det syntes vi er synd da foreningen er 64 år gammel. 

Vore spillegilder går ikke så godt så hvis de skal forsætte skal der komme flere folk 

da det måske kan blive på tale at lukke dette.     

HUSK SPILLEGILDER FERDAG I LIGE UGER KL1845 I SKÅRUP HALLEN. 

Vedrørende byskilte ved indkørsel til Skårup, da har jeg skrevet til kommunen og 

de svarer tilbage at det er færdselsstyrelsen der ikke vil tillade at der bliver opsat 

noget under Skårup skiltet, men det er mærkeligt at man i Nyborg kommune godt 

kan opsætte i de skilte, vi har billeder af dette. 
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

              

Nyt program for det næste 
halve år er omdelt og lagt i 
medlemmernes postkasse med 
tillæg vedr. betaling af 
kontingent. Mange medlemmer 
har allerede indbetalt og tusind 
tak for det. 

 Vi er kommet godt i gang her i 
2022 med vores første 
arrangement med Gudmekoret 
og smørrebrød.  

27 pers. fra Gudmekoret med 
ledelse af Zitta Langelund gav 
den med underholdning en 
times tid, og det var en 
fornøjelse at høre de forskellige 
sange og stemmer. Det blev en 
rigtig hyggelig aften. 

 

Gudmekoret 

  
ONSDAG, den 23. februar kl. 18.00 FASTELAVNSMIDDAG 

Gl. oksesteg, skysause, kartofler, asier, glasserede løg, bønner og 
æblesalat. Kaffe med fastelavnsboller.                                          
Underholdning med Mogens ”maler”. 

BINDENDE TILMELDING SENEST DEN 15.FEB. PRIS KR.125.00 
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ONSDAG, DEN 23. MARTS   kl. 
16.30 GENERALFORSAMLING

 
Generalforsamling i alle 3 
foreninger tilknyttet Pensionist-
huset, Pensionisthusets Støtter 
og Pensionistforeningen. 

Der serveres gratis gule ærter 
med tilbehør. 

 

Tilmelding senest den 15. 
marts for dem der vil spise 
med. 

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

§4 

1. Valg af dirigent. 

2. Formanden aflægger beretning. 

3. Kassereren forelægger beretning. 

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. 

5. Valg af revisorer og suppleanter for disse. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af indkomne forslag. 

8. Eventuelt. 

§5 

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

Mød op og gør din indflydelse gældende. 

______________________________________________________ 

ONSDAG, DEN 6. APRIL KL.14.00 SENIORSHOPPEN 

kommer igen- denne gang med nye forårsfarver. Kom og få en 
hyggelig eftermiddag og bliv inspireret med nye farver og 
modeller. 

Ta` veninderne med. Vi serverer vin, chips og kaffe.    PRIS KR. 40.00 
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ONSDAG; DEN 20. APRIL 
KL.12.00 PÅSKEFROKOST 

Hvide sild med karrysalat, 
stegte sild, æg og rejer, 
kyllingetærte m. spinat og 
asparges, frikadeller med 
kartoffelsalat. Diverse oste. 
TILMELDING SENEST 

10.APRIL.PRIS KR: 150.00

                

 

ONSDAG; DEN 4. maj kl.19.00 
FOREDRAG 

Med Lisbeth Svensmark, Gudme 

Lisbeth har undervist på 
højskoler og friskoler. 

EMNE: BEDSTEMØDRE ER 
OGSÅ EN SLAGS MENNESKER. 

Der serveres kaffe og kage.  

TILMELDING SENEST 1. maj 
PRIS kr.50.00 

ONSDAG, DEN 18. MAJ kl. 9.00 UDFLUGT TIL SØNDERJYLLAND 

Bustur fra Skårup Pensionisthus kl.9.00 til Schackenborg og 
Møgeltønder. 

Undervejs holder vi en pause og får kaffe og et rundstykke ved 
bussen. Vi fortsætter mod Møgeltønder med ankomst kl.12.15. 
Vi starter med at spise en frokostplatte på Slotskroen, bestående 
af 4 forskellige slags samt 1 glas vin/ 1 øl eller en vand. Efter 
frokosten får vi en rundvisning på slottet. Når alle igen er samlet i 
bussen kører vi ud til Højer Sluse og evt. besøger vi slagteren i 
Højer, hvis der er nogle der vil købe en pølse med hjem. 
(Slagteren er meget berømt for sin pølse)  Herefter starter vi 
hjemturen og vi vil undervejs holde pause ved bussen og få en 
kop kaffe og et stykke kage. Vi er tilbage i Skårup ved 19 tiden.  

BINDENDE TILBUD SENEST DEN 1. APRIL PRIS KR. 530.00 

NB. I  MEDLEMSBLADET ER  DER SKET EN SKRIVEFEJL, DER STÅR 
SØNDERBORG I STEDET FOR SØNDERJYLLAND. UNDSKYLD, JEG 
BEKLAGER FEJLEN. 

 

 

Praktiske oplysninger. Skårup Pensionistforening 

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

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til 
mølleprincippet på tlf. 2425 2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: 
Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS.  

Der kan  betales via MobilePay til 427895 eller til  konto i Sydbank 
reg. 7045 konto 0001304284 

 

    Sekretær: B. Jeppesen               
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	 	 	 Ny	graver	
	

	

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

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

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

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	

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

for mange, - - og corona-krisen har også 

ramt Folk & Fæ på den måde, at vi ikke 

har kunnet deltage/bringe mange af de 

planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst 

eller udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den 

anden side af denne forfærdelige krise, 

der jo har ramt det meste af jordkloden.

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

Kontakt redaktøren – eller en fra 

bladgruppen, hvis du har en spændende 

historie, du gerne vil dele med vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til,

at vi i dette nummer bringer nogle af de 

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

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

	

	

	

	

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

aktiviteter	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

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

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

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

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

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

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

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

På	vegne	af	Vejstrup	Valgmenighed	

Lene	Isager	

	

	

	

	 	 	 Ny	graver	
	

	

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

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

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

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

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

for mange, - - og corona-krisen har også 

ramt Folk & Fæ på den måde, at vi ikke 

har kunnet deltage/bringe mange af de 

planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst 

eller udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den 

anden side af denne forfærdelige krise, 

der jo har ramt det meste af jordkloden.

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

Kontakt redaktøren – eller en fra 

bladgruppen, hvis du har en spændende 

historie, du gerne vil dele med vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til,

at vi i dette nummer bringer nogle af de 

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

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

	

	

	

	

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

aktiviteter	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	grund	af	de	indskærpede	restriktioner	har	vi	i	valgmenigheden	besluttet	at	aflyse	alle	ordinære	
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ordinære	gudstjenester	er	bl.a.	at	undgå	smittespredning	og	fordi	en	gudstjeneste	uden	fællessang	og	
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I	stedet	har	et	lille	fast	team	bestående	af	præst	Anders	Carlsson,	organist	Frey	Klarskov	og	kirkesanger	
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Bemærk,	at	kirken	stadig	er	åben	hver	dag	fra	kl.	10	til	kl.	15	for	et	lille	besøg	med	stille	musik	og	mulighed	
for	at	tænde	et	lys,	dog	ikke	onsdag	formiddag,	hvor	det	optages	til	onlineandagten.	Besøgende	er	selv	
ansvarlige	for,	at	restriktioner	m.h.t.	antal,	afstand	og	mundbind	overholdes.	
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Lørdag og søndag den 13. og 14. november 

blev der igen afholdt julemarked i Skårup pensionisthus. 

Huset var pyntet med lys og guirlander, samt alle boder der 

tilbød mange fine sager. 

Vi havde to velbesøgte dage, hvor der blev handlet og hygget, spist æbleskiver og drukket gløgg. 

Tak til alle sponsorer for de fine præmier til vores tombola. 

Pensionisthuset støtter 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

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

post@vejstrupblikvvs.dk

Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

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

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

Kristian Kølln
Tlf: 40 71 13 44

Have • Park • Skov • Natur

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



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

Nye arrangementer i 
Tirsdag d. 22. februar kl. 18.00

Damgårdsklubben afholder generalforsamling i 
Pensionisthuset, Skårup

Onsdag d. 23. februar kl.18.00                                      
Fastelavnsspisning og underholdning.                                                                                                                        

Skårup Pensionistforening
Mandag d. 28. februar

Arbejdsgruppen for Skårup
Sogn 5881 inviterer til Borgermøde i SKI

Lørdag d. 12. marts kl. 10.00
Gymnastik forårsopvisning i skåruphallen

Lørdag d. 12. marts kl. 10.00 - 15.30
Indbydelse til NETVÆRKSDAG

vedr. etablering af bofællesskaber
Vejstrup Forsamlingshus,

Fredag d. 18. marts kl. 20.00
Skårup Musikforsyning præsenterer 

Kantinka med band
Onsdag d. 23. marts kl.16.30 

Generalforsamling for alle 
3 foreninger tilknyttet Pensionisthuset                                                                                                                       

Skårup Pensionistforening, 
Mandag d. 21. marts kl. 18.00 - 23.00

Fastelavnsspisning 
med Skårup Bylaug, I SKI

GRAFiSK 4922  4944

Onsdag d. 6.april kl.14.00 
Seniorshoppen 

Skårup Pensionistforening
Onsdag d. 20. april kl.12.00 

PÅSKEFROKOST 
Skårup Pensionistforening
Onsdag d. 4. maj kl.19.00 

FOREDRAG med Lisbeth Svensmark                                                                                                                                        
             Skårup Pensionistforening

Onsdag d. 18. maj kl. 9.00 
 TIL SCHACKENBORG OG MØGELTØNDER

Skårup Pensionistforening
SKÅRUP GYMNASTIK

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

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

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

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

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

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

Vi er flyttet 

HJEM til Skårup 

Skårup Stationsvej 8

Kig forbi

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING STØTTER

Spillegilde fredag i de lige uger 
i SkårupHallen kl 18.45


