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Kære Folk & Fæ læser!

Året 2011 er ved at rinde ud
Jul og nytår er over os, og det er endnu engang tid til at se 
tilbage på året, som nu snart er forbi.
 Når jeg endnu engang sidder og ser i de 5 numre, der 
indtil nu er udkommet i 2010, kan jeg glæde mig over alle de 
gode artikler, der er bragt i bladet. Det er ikke kun vore faste 
skribenter, der har bidraget med disse artikler fra ”vores” 
distrikt, - det er i høj grad også mange andre, der har været 
medvirkende til, at bladet i 2010 blev spændende og læseværdigt.
  Tirsdag d. 28. juni 2011 var en sørgelig dag ikke alene 
for Skårup, men for hele det Sydfynske område. Skårup 
Seminarium lukkede og slukkede for altid efter at have været 
uddannelssted for lærere i 208 år, og dermed var Danmarks 
ældste uddannelsessted – bortset fra Københavns Universitet.
 Heldigvis for Skårup og hele Sydfyn er der nogle 
initiativrige mennesker fra omegnen, der  arbejder hårdt for 
at omdanne det gamle seminarium til en højskole. - Mange 
lokale folk har meldt sig ind i støttekredsen, - men mange 
flere kunne være med.
Det vil være en meget positiv aktivitet for hele Sydfyn, hvis 
– eller tør jeg skrive når – alle tanker og bestræbelser bliver 
ført ud i livet.
 En andet godt initiativ, der nu endelig ser ud til at 
blive realiseret, er Skårup Kulturcentret, der skal bygges i 
forbindelse med Skåruphallen. - Nogle af Kulturcenterets 
aktiviteter er allerede i fuld gang f. eks. Tweenklubben og 
Fitness Skårup.
Der sælges fortsat Folkeaktier a´ 500,- og 1000,- kr. - - 
Læs mere om det i dette blad.
 Noget andet nyt, der skete i årets løb, var, at Folk 
& Fæ nu også udkommer i Oure by, fordi børnene fra Oure 
nu går i Skole i Skårup.
 Vi søger derfor gæsteskribenter fra Oure, der i 
samarbejde med Folk & Fæ vil være med til at beskrive, 
hvad der sker i Oure.
 Tilsvarende søger vi også gæsteskribenter fra 
Vejstrup, Brudager, Holmdrup, Skårupøre, Åbyskov og 
alle andre steder indenfor ”distriktet”.
Derfor: Hvis du engang imellem har tid og lyst til at skrive 
en artikel til eller for bladet - så kontakt redaktøren.
 Hermed sendes mange julehilsner samt ønsket om 
et godt nytår til alle vore læsere, og ikke mindst til alle vore 
sponsorer, foreninger, skoler og institutioner, der støtter os. 
- En helt speciel varm hilsen med tak for samarbejdet i året, 
der gik, sendes til redaktionsgruppen og indsamlergruppen.      

                 Henning Philbert 

Deadline for næste blad: mandag d. 6. feb. kl. 17.00
Udkommer onsdag d. 22. februar 2012.
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REDAKTIONEN PÅ ”FOLK & FÆ” i SKÅRUP SOGN

Vi var meget spændte på om vores projekt kom i betragtning i kommunens budgetforlig.

Det gjorde det ! YES !

Så nu har vi en lånegaranti fra kommunen på 6,5 mill, som gør det muligt for os at optage det nødvendige 
lån til byggeriet.

Der er godt gang i salg af støttebeviser og sponsorater. Følg med ved byens bager.

Vi takker byens bager for at huse vores barometer over solgte folkeaktier og sponsorater.

Det tager noget tid før 
vi er hele vejen rundt i 
lokalsamfundet, så hvis 
du endnu ikke har fået 
mulighed for at købe, 
så fortvivl ikke !

Vi fortsætter de næste 
måneder med opgaven.

Vi kan godt bruge nogle 
flere sælgere, så hvis du 
har lyst til at hjælpe til, 
må du kontakte 
undertegnede – tak. 

Det gælder både dig fra 
Skårup, Vejstrup, 
Brudager, Skårupøre, 
Åbyskov og Holmdrup.
 

Fmd. Bo Tune, 
24886212 
email: 
bo.tune@svendborg.dk

Følg også med på 
folkogfae-online.dk

Projekt ”Skårup Kultur og Idrætscenter ”
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  Årets Skårupborger 2011  
Erik Prangsgaard. 

 
Til Skårup Folkefest i slutningen af oktober blev ’Årets Skårupborger’ igen hædret efter indstillinger 
fra borgerne. I år blev det Super Brugsens uddeler Erik Prangsgaard, Man har i Folk og Fæ kunnet 
læse om Erik og Super Brugsen flere gange i år, fordi der virkelig er sket så mange ting dernede. I 

sommers blev butikken fx. kåret som Månedens Butik af 
COOP, og det var der jo grund til at fejre. 
Men nu handler det om Erik selv.  
 
Erik Prangsgaard har været uddeler her i byen siden 1981, 
dvs. 30 år, men til nytår har han besluttet sig for at stoppe. 
”Jeg stopper, imens legen er god”, siger han, ”og imens jeg 
selv kan foretage et reelt valg. Jeg er hverken syg, ked eller 
træt, men jeg tænkte, at 
det nu kunne være et godt 
tidspunkt at give tjansen 
videre”. 
Og faktisk fik Erik ved et 
tilfælde - fordi han lige 
mødte varehuschef Finn 
Boye, som han kender 
rigtig godt - tilbudt et nyt 
job.  
”Så var det jo oplagt at 
gøre det, jeg selv havde 
overvejet, så jeg slog til. 
Jeg starter som leder af 
Kvickly’s Vinafdeling i  
Svendborg Storcenter 

        Tillykke med titlen, Erik...                 den 1. januar 2012.” 
Så der er kun ganske kort  tid til, at hverdagen bliver helt 
anderledes for Erik, hans familie - og ikke mindst Super Brugsen 
og alle os, der køber ind dernede hver dag. Heldigvis er der 
allerede fundet en efterfølger, Kim, som også starter den 1. januar.       Månedens Butik - YES! 
Men ham snakker vi med til den tid.... Lige nu gælder det Erik - Årets Skårupborger 2011. 
 
Erik og Nina Prangsgaard kom som sagt til Skårup i september 1981. De flyttede hertil fra Nr. Åby 
og boede først på Rønnowsvej, hvor de lejede et lille hus. Siden købte de huset i Åbyskov, hvor de 
har boet lige siden. Her er der udsigt over vandet til Langelang, og før markerne omkring dem blev 
bebygget, var der også kig til Smørmosen på Thurø og til Langelandsbroen og Siø. Et dejligt sted. 

 
Da Erik kom til byen, så Brugsen ikke ud som nu. Den 
havde det gammelkendte orange skilt, som nogle af os er 
gamle nok til at huske (fra alle Brugser i Danmark). 
Indgangen var samme sted, men butikken var ikke helt så 
stor. Der var vinduer ud mod vejen, så man kunne se ind – 
ligesom man kunne i mange andre butikker dengang.  
Brugsen var i 1981 stadig en selvstændig butik med egen 
bestyrelse, som suverænt kunne beslutte, hvad fx et 

overskud skulle bruges til, men økonomien var ret stram, fordi der stadig var store lån fra byggeriet 
nogle år før, så det var ikke så nemt.  
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Brugsen lå jo oprindeligt i Vejstrup og uddeleren hed Philbert – nemlig Henning Philberts far. 
Uddeler Philbert var med til at beslutte, at Brugsen i Vejstrup skulle lukkes ned og i stedet åbne 
som et helt nyt supermarked, der skulle bygges i Skårup. Det skete i 1970. 
Stationen i Skårup var forinden nedlagt, så på den gamle stationsplads kunne der bygges.  
Og det blev der: En Brugs med egen slagterafdeling og det hele. Og det blev en succes.  
Det gik så godt, at de udvidede butikken i 1978.  
I Skårup var der i slutningen af 1970’erne planer om at bygge rigtig mange huse i byen, men pga. 
oliekrisen blev det aldrig. Derfor var kundegrundlaget alligevel ikke helt så stor som beregnet, og 

der var som nævnt en lidt 
stram økonomi – også da Erik 
kom. 
Men han blev budt velkom-
men med manér - flag og 
blomster og det hele, og han 
var klar til at tage ansvaret 
som uddeler - 31 år og fuld 
fart på. 
 
←Velkommen til Skårup Brugs. 

 
 

Men da økonomien blev ved med at være anstrengt, blev det et års tid senere besluttet at lade 
Skårup Brugs fusionere med FDB. Så den 1. januar 1983 blev Skårup Brugs til Super Brugsen og 
var en del af et noget større ’apparat’. Fordelen ved at være direkte under FDB var, at man så ikke 
selv skulle bære den økonomiske byrde, men kunne koncentrere sig om hverdagens forretning. 
”Selvfølgelig afgiver man suverænitet”, siger Erik, ”men til gengæld overlevede vi. Dengang var 
der mange butikker, der holdt fast i deres selvstændighed så længe, at de måtte lukke helt. Det 
slap vi for, og det har været en god beslutning.” 
 
Det fungerer sådan, at overskuddet af de 
forskellige forretninger går tilbage til COOP, og 
det gælder jo selvfølgelig også eventuelle 
underskud. ”Det var jo vores fordel i ’83”, 
fortæller Erik, ”så selvom nogen måske synes, 
det kan være lidt træls, at vi er underlagt 
hensynet til hele COOP Danmark mht. hvornår vi 
fx får lavet en modernisering, er det bare sådan, 
det er. En modernisering kommer først, når det 
passer ind i et større regi”. Og han fortsætter: 
”Men når en butik kører godt, har den stor frihed 
til selv at bestemme, hvad den prioriterer, og fx                           ↑ Jubiii, vi vandt….. 

sommerens kåring som Månedens Butik var sjovt.    
 
Der er ca. 20 personer på ansat i Super Brugsen. Nogle af dem 
kommer kun et par dage om ugen, fx skoleeleverne, som kun 
ifølge loven må arbejde to dage ugentligt, så derfor bliver det til 
så mange mennesker. 
 

← Familien i Berlin sidste år. 
 

Erik og Nina har to døtre, Signe og Mette, som er hhv. 29 og 26 
år. De bor begge i København. Signe er uddannet på 
Handelshøjskolen og arbejder i det tidligere Videnskabsmini-
sterium. Mette læser pædagogik og psykologi på RUC. De har 
lige været med Erik og Nina i Berlin en tur, da Erik havde 

fødselsdag og fyldte rundt sidste år. 
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Erik interesserer sig rigtig meget for vin, og 
han har været på vinrejser mange gange, 
både til Sydafrika, Sydamerika, Californien 
og rundt i Europa. Han har været inviteret af 
leverandører, og han har prøvet at vinde en 
rejse. Nogle gange er Nina med, fx hvis det 
er sammen med den fynske Uddeler-
forening. Erik fortæller: ”Når vi er afsted, er 
vi jo på besøg hos både vinleverandører og 
vingårde for at se vinmarkerne, druepluk-
ningen, vintønderne, hvordan det foregår og 
selvfølgelig for at prøvesmage. Det er måske 
det vigtigste…”  
                                 Erik og Nina smager på druen → 
 
Den årlige vinaften i Brugsen har været en succes i mange år efterhånden. I de senere år har det 
foregået på Skårupskolen, hvor eleverne så laver maden. Erik fortæller dem, hvilket tema, aftenen 
har det pågældende år, fx ’Italien’, og så laver eleverne italiensk mad.  
Sidste gang lavede de en buffet med et orgie af lækker mad – og vine, der passer dertil. Der 
deltog mere end 100 mennesker, som var meget begejstrede. ”Det er et tilløbsstykke”, siger Erik, ” 
så man skal jo tilmelde sig hurtigt efter, et opslag er kommet op. Der er jo grænser for, hvor mange 

der kan være”.  
Fremover må Erik melde sig til på listen ligesom alle andre. 
Nu er det ikke ham, der står for vinaftenerne mere. ”Og det 
er jo ikke sikkert, at Kim Ernstsen, den nye uddeler, har lyst 
til at fortsætte traditionen. Måske har han andre ideer”, siger 
Erik. 
 
Til nytår får Erik fast arbejdstid og i stedet for ansvaret for en 
hel forretning, får han ’kun’ ansvaret for en afdeling.  
En anden forskel er, at Kvickly i Svendborg Storcenter jo 
ikke er en lokal forretning, ligesom Super Brugsen i Skårup. 
”Da jeg kom her, vidste jeg godt, at en sådan forretning har 
en enorm betydning i samfundet. Det er et samlingssted, og 
det gamle slogan ’Vi mødes i Brugsen’ er ikke helt forkert.  
Sådan er det jo ikke nødvendigvis i byen.”  
Og det er måske 
nok rigtigt. For vi 
må jo erkende,  

↑         Erik i haven med kig til vandet            at Brugsen har  
 en enorm vigtig funktion for det lokale liv her i Skårup: 
Når der fx er Skårupaften, sættes skiltet op udenfor 
Brugsen og bliver taget ind og sat ud igen af 
personalet. Det er inde i Brugsen, vi melder os til på 
sedlen, og det er i Brugsen, madholdet køber ind.  
Det samme gælder andre lokale arrangementer.  
Og man må ikke glemme den daglige snak med 
naboer, venner og bekendte. Vi mødes i Brugsen, vi 
kender hinanden, vi hilser på hinanden, og det kan 
tage laaaang tid at købe 1 liter mælk.  
Måske kan man lige blive opdateret på vej til 
køledisken…                            
     Erik i sit rette element  
 
Faktisk er Erik ved siden af sit travle arbejdsliv valgt til 
Oldermand for Skårup Bylaug (det betyder, at han er 
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formand). Skårup Bylaug er en forening kun for mænd, der alle bor i ’5881 Skårup’. De står fx. for 
vedligeholdelsen af hjørnegrunden overfor biblioteket, der hvor det store træ står (foran ’Gemma’). 
Hvert år på fastelavnsmandag er der generalforsamling i Bylauget. Så møder alle medlemmerne 
op i Åbyskov Forsamlingshus til gammeldags oksesteg og gammel ost og måske en enkelt øl. Og 
så bliver der valgt en bestyrelse og fordelt opgaver for det kommende år.  
Når de er færdige, kommer der en bus og kører dem, der bor den vej på, tilbage til Skårup. Erik 
spadserer dog hjem til sit hus. 
 
Erik bliver 62 år til april. Han kunne jo egentlig godt gå på efterløn, men han venter og ser, hvad 
der sker. ”Jeg er glad for, at jeg selv har kunnet vælge, hvornår jeg skulle stoppe. Måske passer 
det mig vældig godt at skulle af sted hver dag uden at skulle stå med et stort ansvar for en hel 
butik. Og jeg synes egentlig, jeg er rigtig godt tilfreds med at slutte på denne måde, ikke mindst 
med at blive Årets Skårupborger. Det er en fin afsked, synes jeg, og den er jeg meget glad for”. 
 
Vi siger igen: Tillykke med titlen!  
Og vi siger også: Tillykke med det nye job og god vind fremover! 
Og vi siger ikke mindst TAK for alle de mange år i Skårup Brugs. 
 
Tekst: Helle Bøving 
Fotos: Henning Philbert og Eriks gemmer. 
 
 

ooooOOOOOOoooo 
 

 

 
 
 
 
 

- fællesspisning for alle i Skårup Skoles gymnastiksal - 
 

Her ved juletid er vi som bekendt midtvejs i vinterhalvåret,  
så derfor er vi også midtvejs i Skårup Aften - kalenderen 

 
Vi mødes igen  

fredag den 20. januar 2012 
samt 

fredag den 16. marts 2012. 
Vi dækker bordene kl. 18.00 og spiser 18.30. 

Det frivillige madhold er på plads og sørger for al maden. 
Hold øje med skiltet udenfor Super Brugsen ugen før 

og skriv Jer på tilmeldingssedlen indenfor ved kassen. 

 
Tag gerne naboer, genboer, tilflyttere og andet godtfolk med 

- og så lige service til eget brug...  
 

Glædelig jul - vi ses. 
Med venlig hilsen Styregruppen 
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Poul Olsen
Aut. El-installatør

KUOPIOVEJ 32  5700 SVENDBORG  TLF 6220 2321  FAX 6220 1952

MARINEELEKTRONIK KOMMUNIKATIONSANLÆG
A

psPoul Olsen
Aut. El-installatør

KUOPIOVEJ 32  5700 SVENDBORG  TLF 6220 2321  FAX 6220 1952

MARINEELEKTRONIK KOMMUNIKATIONSANLÆG
A

ps
62 28 11 38 
E-mail: post@vejstrupblikvvs.dk

www.vejstrupblikvvs.dk

VEJSTRUP
BLIK-VVS A

S

62 28 11 38 
E-mail: post@vejstrupblikvvs.dk

www.vejstrupblikvvs.dk

VEJSTRUP
BLIK-VVS A

S

 Kurser  Foredrag  Workshops 
 Afbalanceringer  Personlig Udvikling 

www.kinesis.dk  Tlf. 2194 7922  cvr. 26927579  info@kinesis.dk

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KINESIS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling

Senetensbehandling
Effektiv muskelafspænding

Ane Vestermark
sygeplejerske og sentensbehandler 
Sognevej 51, 5882 Vejstrup

41566201 / 62224383
Ane@anevestermark.dk
www.anevestermark.dk

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

Skårup Bibliotek
P.A. Wedelsvej 2 
5881 Skårup
Tlf.  62  23  11  01
bibska@svendborg.dk
Mandag   14 - 18
Onsdag     14 - 18

v/ Susanne Huus Elmelund

Nyborgvej 396,  5881 Skårup
Tlf. 62 281 281

Online tidsbestilling på www.salonelmelund.dk
Stationsvej 12 · 5881 Skårup

tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Her kan du annoncere 
for 1300,- om året
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Sidste nyt fra Skolekredsens arbejde: 
 

Som man kunne læse i sidste nummer af Folk og Fæ, er der til stadighed stor aktivitet 
omkring etablering af Højskolen i Skårup. Og den er bestemt ikke blevet mindre. 
 
Nu begynder arbejdet at ’rykke’ på den måde, at vi kommer stadigt nærmere det 
afgørende punkt, hvor hele projektet vitterligt er færdigformuleret, færdigberegnet og så 
klart, at det er synliggjort  og forståeligt for andre - dermed også investorer - og dermed 
klar til at søsætte. 
Det ’færdige’ består af idégrundlag, tankerne bag projektet, visionen for fremtiden, 
økonomiske beregninger af elevgrundlag, indtægter, udgifter, etablering osv. og ligeledes 
indretning af seminariets bygninger, så det passer til højskoleelever og alle de andre 
brugere. Der er mange ting, der skal gennemtænkes og debatteres, før det kan nedfældes 
på papir og være gældende. 
Det er vores hensigt at have de første fondsansøgninger klar til jul, så de kan blive sendt 
ud først i det nye år. 
Inden da har vi  

• flere møder med arkitekterne, som hjælper med indretning og ombygningsplan 
(bl.a. etablering af soverum) 

• møder igen med Højskolernes Sekretariat, hvor vi får hjælp til de fremtidige 
budgetter, som naturligvis må laves ud fra prognoser, skøn og sandsynligheder i 
forhold til højskoler af tilsvarende størrelse  

• møder med lederne af University College Lillebælt, som ejer bygningerne, med 
henblik på et samarbejde med dem om projektet og ikke kun om overtagelse / køb 
af stedet.  

 
Vi glæder os over progressionen i arbejdet, og optimismen breder sig i takt med at 
tjeklisterne ’hakkes af’.  
Til januar går vi for alvor ’i luften’, hvilket betyder, at vi kontakter og besøger de kommende 
investeringsfonde og initierer et kommende samarbejde, som vil gøre en enorm forskel for 
projektet som helhed og for os alle. 
 
Du kan melde dig ind i skolekredsen: Send en mail til hojskolen.skaarup@gmail.com og 
sætte min. 50,- kr. ind på konto 0819—3531022288. 
 
Juleferien kommer nok over os - men ikke nødvendigvis i samme grad som den plejer. 
Vi er imidlertid optimistiske og glæder os over at projektet tager form. Der er lys forude... 
Som Kierkegaard sagde: At leve er at turde miste fodfæste for en stund.  
Vi lever i høj grad...  
 
Læs mere på www.folkogfae-online.dk     Glædelig jul til alle Jer 
under Nyt fra højskolen                                            fra alle os i  
        Skolekredsen Højskolen i Skårup. 
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Hvor blev de af? 

 

 
Denne gang vil – Hvor blev de af – handle om tidligere skoleleder ved 
Skårup Skole Ole Justi. 
 
Oles svar på henvendelsen fra Folk og Fæ: 
 
Her er mit bidrag til din artikel om tidligere skoleledere. Jeg ser med 
sympati på et lokalblad som Folk og Fæ, hvorfor jeg gerne yder et bidrag. 
  

Venlig hilsen fra Ole Justi 
 
Hvad beskæftiger du dig med i dag. Er du erhvervsaktiv/ikke erhvervsaktiv? 
 
Efter mit arbejde som skoleleder ved Skårup Skole i årene fra 1984 til 1996 vendte jeg tilbage som 
underviser ved Skårup Seminarium. Her arbejdede jeg på fuld tid i seks år og havde derefter deltidsopgaver 
som konsulent i 4-5 år. 
Det var dejligt at vende tilbage til det mere overskuelige arbejde med de lærerstuderende, som i de år var 
meget interesserede og gode til at møde op til undervisningen. 
Konsulentarbejdet foregik bl.a. på forskellige Svendborg skoler og handlede ofte om lærernes samarbejde i 
team eller nye læseplaner.  
 
I dag er jeg 73 år og 100 % pensionist. Det vil sige, at jeg til en forandring er herre over min egen tid. Efter 
de mange år ved skrivebordet og katederet nyder jeg at bruge min krop, så der laves seniorgymnastik, der 
sejles i kajak, og der passes have og holdes får. Jeg bor stadig på et ”nedlagt landbrug” med bindingsværk 
og stråtag på Thurø.  
 

 
 

 
Ser du nogen gange tilbage på din tid som skoleleder?  
 
Ja, det sker at tankerne går tilbage. Ofte når der omtales problemer med folkeskolen i avisen eller på TV. 
Det er dybt bekymrende, at eleverne i folkeskolen får så få undervisningstimer og at hytteture og lejrskoler 
forsvinder, fordi der skal spares. Jeg tænker med glæde tilbage på tider, hvor der var 3 lejrskoler i et 
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skoleforløb, og at der de øvrige år blev afholdt en hyttetur.   
 Et godt sammenhold i en klasse er lige så vigtigt for børnenes udvikling som de boglige kundskaber. 
 

 
Billeder fra lærerudflugt i 90´erne 

 

 

 
Skønjomfruer 

 

 
-og ungersvende (dengang for længe, længe siden) 

 
Ønsker du dig nogensinde tilbage til ”det gamle job”? 
 
Ja, det sker. For nylig var jeg med til et kursus på Thurø Skole og kom ud på gangen netop som børnene 
havde frikvarter. Da længtes jeg og huskede med glæde det liv og den samhørighed, der ofte er på en god 
skole. 
 
 
Er der ting, der har været svære ved at forlade jobbet som leder af Skårup Skole? 
 
Jeg var som sagt leder i 12 år. Det betød at jeg var med til at ansætte mange nye lærere og dermed påvirke 
miljøet på skolen. Det var spændende at se, hvordan unge og ældre lærere kunne inspirere  
og udfordre hinanden.  
Jeg vidste, det ville være svært at give afkald på rollen som deltager og leder i dette samarbejde.  
 
Desværre blev mit sidste år på skolen præget af en alvorlig miljøsag. På grund af nedsivende vand fra det 
utætte flade tag var hele tagkonstruktionen fyldt med svampesporer. Det medførte et dårligt indeklima, så 
flere børn og lærere måtte flytte til andre skoler. 
 Med hjælp fra arbejdstilsynet endte sagen heldigvis med, at skolen blev grundigt repareret og fik nyt tag. – 
Min sidste handling som skoleleder var at godkende arkitektens forslag til nye farver, og det var da en 
tilfredsstillelse. 
 
Hvad har været af positiv karakter? 

Det sværeste ved at være skoleleder er, at der altid ligger problemer, der skal løses, lige foran næsen på en. 
Man har aldrig helt fri. – Faren er, at denne travlhed er blevet en vane, så man tror, at hele tilværelsen skal 
styres af en overfyldt tidsplan. Som pensionist skal der være ekstra plads til dybe rolige vejrtrækninger og 
tid til forundring over det forunderlige/underlige liv, vi lever her på planeten. 
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Hvad beskæftiger du dig 
med i dag, når du ikke er 
erhvervsaktiv? 
 
Jeg har vist nævnt mine 
vigtigste fritidsinteresser. Så 
jeg vil hellere fortælle lidt om 
livet sammen med de fire 
børnebørn. Børnebørn er glade 
for bedsteforældre, fordi de i 
modsætning til de fleste andre 
voksne har tid. 
 Tid til sammen med Karl på 5 
år at bygge en rumstation med 
legoklodser, selv om det tager 
et par timer. – Tid til sammen 
med Julie, der lige er blevet 
student, at lede efter litteratur 
på nettet til en opgave i 
samfundsfag, selv om klokken 
bliver nat, inden vi finder det 
rigtige. 
 
Sådanne oplevelser giver god 
mening i en gammel mands 
liv.  
- Og det er jo super fedt! 
 
Til sidst vil jeg give en god ide 
videre til andre bedsteforældre. 
Min kone Hanne og jeg har 
hvert år taget en cykeltur med 
en eller flere overnatninger 
sammen med 2 af børne-
børnene. – Vi starter, når 
støttehjulene er skruet af 
cyklen, med en tur til Drejø 
med en enkelt overnatning. 
Vores sidste tur sammen med 
de to største var en uge på 
Øland.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
En stor tak til Ole Justi, for at give et indblik i hans tanker om jobbet som skoleleder og tiden efter.  
 
Jeg håber næste gang at kunne bringe et indlæg med tidligere skoleleder fra Øster Åby Friskole – Bent 
Rasmussen.                                                                                      
 
                                                                                                                          Skribent: Kirsten Søberg 
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Dyrlægerne Charlotte og Torben Sølund Christensen

KORSGADE DYREKLINIK
Korsgade 21 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 30 44
Klinik for hunde, katte og smådyr

i hjertet af Svendborg
Åbent mandag til fredag kl. 9 -17

Konsultation efter aftale

www.korsgadedyreklinik.dk

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

         A-Z 
                  Tømrer & Snedker
A 
Z
Jesper Ullegård
Åbyskovvej 31 ·  5881 Skårup
Tlf.:   6220 6633
Mobil:   2280 4048
E-mail:  ullegaard@mail.dk

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

Vejstrup
Efterskole

Højskolevej 49  5882 Vejstrup
Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.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

Sælg din gamle cykel på
www.folkogfae-online.dk 

Til faste 
priser

og aftalt tid
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Skårup Hallen øger trygheden med hjertestarter fra 
TrygFonden 

Nu kan Skårup Idrætsforening være med til at redde liv med den nye 
hjertestarter, som TrygFonden har doneret. Hjertestarteren kommer til 
at hænge lige inden for døren til Skårup Hallen.  
 
Når en person falder om med hjertestop, øger en hurtig behandling med en 
hjertestarter - eller en AED, som den også hedder - chancerne for, at personen 
overlever. Skårup Idrætsforening har søgt og modtaget en hjertestarter fra 
TrygFonden, så hjælpen er inden for rækkevidde, hvis uheldet skulle være 
ude. 

Chancen for at overleve et hjertestop falder med 10 procent for hvert minut, 
der går, fra hjertestoppet indtræffer, til man får hjælp. I Danmark er der hvert 
år omkring 3.500 personer, som falder om med pludselig, uventet hjertestop 
uden for hospital – og af dem overlever blot ca. 6,5 procent.  
Hvor Trygfondens hjertestarter har været anvendt har ca. 50 procent 
overlevet. 
 
- Den eneste effektive behandling ved hjertestop er stød med en hjertestarter. 
Derfor er det vigtigt, at hjertestartere bliver hængt op over hele landet, så der 
er størst mulig chancen for, at der er en i nærheden, når der sker hjertestop 
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Når hjertestarteren tændes, guider en stemme dig gennem alle trin, og der 
afgives kun stød, hvis hjertet ikke slår korrekt. Du behøver dermed ikke 
forhåndskendskab til hjertestarteren, men alligevel uddannes personer, som 
ofte færdes i hallen grundigt i livreddende førstehjælp, og i hvordan man 
bruger hjertestarteren. 
 
- Hjertestarteren kan ikke betjenes forkert, og man må derfor aldrig tøve med 
at tage den i brug. Det er altid bedre at gøre noget end at forholde sig passivt, 
selvom det er en uvant situation, man pludselig befinder sig i 
Hvis adgangen til hjertestartere bliver bedre, og flere danskere lærer 
førstehjælp, vil flere liv kunne reddes. Derfor har TrygFonden siden 2006 hvert 
år doneret 100 hjertestartere til offentlige steder, hvor der færdes mange 
mennesker. Indtil nu er 25 liv blevet reddet. 
 
Til alle TrygFondens hjertestartere udnævnes en lokal person som ”Fadder” for 
hjertestarteren. 
Fadderen har ansvaret for at der uddannes lokale personer i brugen af 
hjertestarter samt at føre tilsyn med hjertestarteren.  
Niels Mark Aagaard er Fadder for hjertestarteren i Skårup.  
 
 
Du kan se, hvor TrygFondens hjertestartere er placeret på 
www.hjertestarter.dk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sådan bruger du en hjertestarter / AED (Automatisk Ekstern 
Defibrillator) 
 
Når du har konstateret hjertestop alarmeres 112 og herefter hentes en 
hjertestarter, hvor du skal gøre følgende: 

• Åben og tænd hjertestarteren, der med en stemme vil guide dig 
igennem hele forløbet. 

• Fjern tøjet fra personens overkrop og placer hjertestarterens to 
elektroder på brystet, som anvist på elektroderne. 

• Hjertestarteren vil fortælle dig om du må røre ved personen, mens 
hjertestarteren analyserer personens tilstand. 

• Hjertestarteren giver besked på, om du skal fortsætte hjertemassage 
og kunstigt åndedræt eller afgive stød ved at trykke på en knap på 
hjertestarteren. 

• Det kan være nødvendigt med flere stød. 
• Lyt altid til hjertestarterens anvisninger. 
• Læg personen i stabilt sideleje, når der er normal vejrtrækning, og 

afvent ambulancen. 
 
Læs mere på hjertestarter.dk 
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Spar	  op	  til	  din	  pension	  i	  

	  	  	  	  Fitness	  Skårup.	  

Kom	  i gang med at spare op til din pension – 

Hvad er det værd, at have noget på ”kontoen”, hvis ikke kroppen kan bruges. 

Fra 25 års alderen til 75 års alderen mister raske mennesker cirka 30 procent af deres 
muskelmasse. I forhold til yngre har ældre derfor ofte mere fedtmasse og mindre 
muskelmasse. Det er individuelt, hvornår man taber muskelmasse og hvor meget man 
taber, det er blandt andet afhængig af vores fysiske aktivitetsniveau. 

Faldende muskelstyrke forringer funktionaliteten og livskvaliteten. 
 
Tabet af muskelmasse resulterer i et fald i muskelstyrke, som har stor betydning for 
vores fysiske funktionsevne. Mange almindelige daglige gøremål som at gå på 
trapper, cykle eller bare gå omkring, kræver en vis muskelstyrke.   

Hold derfor din muskelmasse ved lige og styrk konditionen. 

Hold dig selv i form, kom og få lagt et program der passer til dig. 

Vi er her stadig! 

Mvh. Instruktørerne i Skårup fitness 
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Nye	  instruktører	  i	  Fitness	  
Skårup	  
	  
Så	  har	  vi	  2	  nye,	  friske	  og	  
veluddannede	  instruktører	  igang	  
i	  fitness	  centeret.	  
Sille	  og	  Søren	  har	  netop	  
gennemført	  DGI	  
Foreningsfitness`	  40	  timers	  
fitness	  instruktør	  kursus.	  
De	  er	  klar	  til	  nye	  udfordringer	  og	  
lægger	  gerne	  nye	  programmer	  til	  
alle	  aldre.	  
	  

	  
Kom	  og	  mød	  dem	  hhv.	  
mandage	  og	  torsdage	  
16.30	  -‐	  18.30	  
i	  ulige	  uger.	  
	  

	  
	  
	  

MvH	  	  
Bestyrelsen	  

i	  Fitness	  Skårup	  
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Kursus	  i	  brugen	  af	  hjertestarter.	  

Mandag	  den	  10.	  oktober	  blev	  deri	  hallens	  kantine	  afholdt	  to	  kurser	  i	  brugen	  af	  hjertestarter,	  med	  
instruktør	  fra	  konsulentfirmaet	  	  Safetygroup.	  	  I	  alt	  blev	  11	  personer	  den	  dag	  uddannet	  i	  	  
liv-‐redende	  førstehjælp,	  med	  brug	  af	  hjertestarter.	  

Der	  blev	  undervist	  i	  at	  konstaterer	  hvornår	  en	  person	  er	  bevidstløs,	  hvordan	  vurderes	  vejrtrækning	  
og	  hvordan	  behandler	  man	  så	  derefter.	  

De	  personer	  der	  var	  på	  kursus	  var	  dels	  folk	  der	  færdes	  meget	  i	  hallen	  dels	  et	  forsøg	  på	  at	  finde	  folk	  
fra	  forskellige	  områder	  i	  byen.	  

	  
Følgende	  var	  på	  kursus	  

	  

Preben	  Jensen,	  Birgit	  Sonne,	  Anja	  Engler	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Flemming	  Hansen,	  Maria	  Rolskov,	  Niels	  Svolgaard,	  
Niels	  Nyholm,	  Zita	  Langelund,	  Arne	  Larsen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Jan	  Viuf	  og	  Niels	  Mark	  Aagaard	  

	  

De	  11	  kursister	  blev	  i	  løbet	  af	  to	  gange	  fire	  timer	  guidet	  gennem	  Liv	  reddende	  førstehjælp,	  Kunstig	  
åndedræt	  og	  Hjertemassage	  samt	  selvfølgelig	  brugen	  af	  vores	  nye	  hjertestarter.	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  pointerer	  at	  det	  ikke	  kun	  er	  disse	  11	  der	  kan	  og	  må	  bruge	  hjertestarteren.	  	  
Alle	  der	  står	  med	  en	  bevidstløs	  person,	  der	  ikke	  har	  normalt	  åndedræt	  -‐	  skal	  ikke	  tøve	  med	  at	  
hente	  og	  bruge	  hjertestarteren.	  

Hvis	  der	  er	  andre	  der	  gerne	  vil	  lære	  om	  brugen	  af	  hjertestarteren	  og	  førstehjælp	  i	  det	  hele	  taget	  er	  
I	  velkommen	  til	  at	  kontakte	  Hjertestarterens	  	  ”Fadder”	  Niels	  Mark	  Aagaard	  på	  mail	  
nihanaa@sydfynsmail.dk	  eller	  telefon	  22	  92	  62	  07.	  	  	  
Hvis	  der	  er	  12	  interesserede	  vil	  vi	  kunne	  gennemføre	  enten	  et	  4	  timers	  hjertestarterkursus	  eller	  et	  
12	  timers	  førstehjælpskursus	  –	  hvor	  brugen	  af	  hjertestarter	  indgår.	  	  

	  

Niels	  Mark	  Aagaard.	  



19

ST
ØT

 V
0R

ES
 S

PO
NS

OR
ER

 - 
DE

 S
TØ

TT
ER

 D
IT

 L
OK

AL
BL

AD
 “

FO
LK

 &
 F

Æ
”

Michael Lüthi
Afdelingschef
Tlf. 6323 0141

Lene Kruse
Kunderådgiver
Tlf. 6323 0143

Mai-Britt Christiansen
Kundemedarbejder
Tlf. 6323 0142

20 år med Folk & Fæ
se de gamle blade på

www.folkogfae-online.dk

VEJSTRUP

Tømrer&Snedker
FORRETNING

Jan Szustykiewicz

Tømrermester
Egemosevej 20 5882 Vejstrup

Tlf. 62 28 16 84  Mobil 20 23 16 84  Fax 62 28 16 74

Damgård 
Rønnowsvej 3 – Skårup 

Blommer – også pluk selv 
Bær, Dekorationer & Julestue 
Alt efter sæson – se website 
www.lund-larsen.com 

 

Frisør og Makeup - Østergade 1. Skårup, tlf. 62232120
Vi har åbent når du har fri: Se mere på: www.imiz.dk

Smutvej 45881 SkårupTlf. 4088 1595anja@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk
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Hvad	  gør	  man	  hvis	  en	  person	  falder	  bevidstløs	  om?	  

	  

Korrekt	  førstehjælp	  er:	  
Skabe	  sikkerhed,	  Vurderer	  personen,	  Tilkalde	  hjælp,	  Giv	  førstehjælp.	  

	  

Skabe	  sikkerhed:	  
Hverken	  den	  til	  skadekommende	  eller	  du	  må	  udsættes	  for	  yderlig	  fare.	  Det	  kan	  være	  nødvendigt	  
at	  flytte	  den	  til	  skadekommende	  til	  et	  sikkert	  sted.	  

	  

	  

Vurderer	  Personen:	  
For	  at	  finde	  ud	  af	  om	  den	  livløse	  person	  er	  bevidstløs	  eller	  bare	  sover,	  skal	  du	  ruske	  i	  personen	  
samt	  tale	  højt/råbe	  til	  personen.	  Reagerer	  denne	  ikke	  er	  vedkommende	  bevidstløs.	  	  
Er	  du	  alene	  med	  den	  bevidstløse,	  så	  råb	  efter	  hjælp.	  

Undersøg	  derefter	  om	  den	  bevidstløse	  har	  vejrtrækning.	  	  
Tag	  fat	  i	  pande	  og	  hage	  og	  pres	  forsigtigt	  hovedet	  bagover.	  Lyt	  nu	  om	  
der	  er	  vejrtrækning	  samtidigt	  med	  at	  du	  ser	  på	  den	  bevidstløses	  
brystkasse	  om	  den	  hæver	  og	  sænker	  sig.	  	  
Er	  der	  normal	  vejrtrækning,	  så	  læg	  den	  bevidstløse	  på	  siden	  i	  Stabilt	  
sideleje	  og	  ring	  112.	  

Hvis	  der	  ikke	  er	  normal	  vejrtrækning	  skal	  du	  straks	  ringe	  112.	  Efter	  
alarmeringen	  skal	  du	  gå	  i	  gang	  med	  Hjertelunge-‐redning	  (HLR).	  

	  

	  

	  

Blot	  den	  bevidstløses	  overkrop	  og	  placerer	  din	  ene	  håndrod	  midt	  på	  brystbenet.	  Sæt	  din	  anden	  
hånd	  ovenpå	  og	  tryk	  lige	  ned	  i	  brystet.	  	  
Du	  skal	  trykke	  med	  en	  dybde	  på	  5	  til	  6	  cm,	  30	  gange	  med	  en	  hastighed	  der	  svaret	  til	  to	  gange	  pr.	  
sekund.	  
Herefter	  presses	  den	  bevidstløses	  hoved	  tilbage	  som	  før	  og	  du	  giver	  to	  indblæsninger	  (mund	  til	  
mund).	  	  
Du	  skal	  blot	  ånde	  normalt	  ud,	  indtil	  du	  ser	  den	  bevidstløses	  brystkasse	  hæver	  sig.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Herefter	  endnu	  en	  indblæsninger	  –	  mund	  til	  mund.	  
Gentag	  nu	  de	  30	  tryk	  i	  brystet	  efterfulgt	  af	  to	  indblæsninger.	  Således	  fortsætter	  du	  til	  hjælpen	  
kommer.	  
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Hvis	  der	  er	  en	  hjertestarter	  inden	  for	  rækkevidde	  (eller	  at	  I	  vurderer	  at	  den	  kan	  hentes	  hurtigere	  
end	  at	  ambulancen	  kommer).	  
Er	  I	  flere	  til	  at	  yde	  førstehjælp	  så	  følger	  den	  ene	  det	  herover	  beskrevne,	  imens	  den	  anden	  henter	  
hjertestarteren.	  	  
Den	  person	  der	  er	  startet	  med	  HLR	  fortsætter	  med	  dette	  indtil	  den	  anden	  kommer	  med	  
hjertestarteren.	  Herefter	  følges	  hjertestarterens	  anvisninger.	  	  

-‐ Lyn	  posen	  til	  hjertestarteren	  op.	  
-‐ Træk	  i	  håndtaget	  midt	  på	  hjertestarteren.	  Hjertestarteren	  er	  nu	  aktiveret	  og	  fortæller	  dig	  

hvad	  du	  skal	  gøre.	  
-‐ Under	  håndtaget	  sidder	  de	  to	  PADS	  som	  skal	  monteres	  på	  den	  bevidstløses	  bare	  

brystkasse.	  Det	  er	  tydeligt	  vist	  på	  hver	  PADS,	  hvor	  på	  brystkassen	  den	  skal	  placeres.	  	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  huden	  er	  tør.	  Hvis	  ikke	  så	  tør	  den	  bevidstløses	  brystkasse	  af	  med	  den	  klud	  
det	  ligger	  sammen	  med	  hjertestarteren.	  	  
En	  meget	  behåret	  person	  skal	  have	  fjernet	  hårene	  hvor	  PADSENE	  skal	  sidde	  –	  der	  ligger	  
engangsskraber	  i	  tasken	  sammen	  med	  hjertestarteren.	  

-‐ Hvis	  hjertestarteren	  beder	  Jer	  om	  at	  genoptage	  HLR,	  skal	  I	  lade	  PADSENE	  sidde	  på	  den	  
bevidstløse.	  Hjertestarteren	  måler	  nemlig	  på	  hjertet	  undervejs.	  Hvis	  den	  så	  vurderer	  at	  der	  
er	  grund	  til	  at	  støde	  igen	  fortæller	  den	  Jer	  hvad	  I	  skal	  gøre.	  

	  
Med	  en	  hjertestarter	  kan	  I	  ikke	  lave	  noget	  forkert.	  En	  hjertestarter	  vil	  kun	  
anbefale	  stød	  hvis	  der	  chance	  for	  at	  stødet	  vil	  hjælpe.	  Ellers	  vil	  hjertestarteren	  
anbefale	  at	  fortsætte	  med	  HLR.	  	  
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Tak for årets skårupfest! 

Det var endnu en succes med god mad og dejlig musik, 
der som altid fyldte dansegulvet.

Vi siger tak til festudvalget for de mange gode fester 
og glæder os til næste år hvor nye kræfter vil tage over.
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TIL	  ALLE	  BØRN	  OG	  FORÆLDRE	  	  
I	  4,5	  OG	  6	  KLASSE	  	  
	  
Ny	  tilmelding	  til	  Tweenklubben	  –	  
sæson	  jan.	  til	  og	  med	  maj	  2012.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Andet	  halvår	  af	  Tweenklubbens	  sæson	  begynder	  pr.	  2	  jan.	  2012.	  Og	  nu	  har	  du	  
mulighed	  for	  at	  melde	  dig.	  Tilbuddet	  er	  for	  alle,	  både	  de	  børn	  der	  går	  i	  
Tweenklubben	  nu,	  og	  de	  børn	  der	  gerne	  vil	  begynde	  hos	  os.	  
	  
Men	  det	  er	  ”først	  til	  mølle	  princippet”	  	  -‐	  klubben	  rummer	  100	  børn.	  
	  
Første	  halvår	  har	  haft	  en	  fantastisk	  opstart,	  med	  rigtig	  mange	  børn	  der	  hver	  
dag	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  dyrke	  boldspil	  i	  hallen,	  kreativt	  værksted,	  filmklub,	  
undervisning	  i	  trommer,	  svømmehal,	  træningscenter	  i	  Svendborg,	  julefrokost	  
m.m.	  
	  
Andet	  halvår	  vil	  byde	  på	  tur	  til	  Bowl	  n	  Fun	  i	  Svendborg,	  med	  Laser	  
Zone,	  Go	  Card,	  Bowling	  og	  Snack	  –	  en	  rigtig	  sjov	  dag	  med	  hele	  klubben.	  
Drenge	  og	  pige	  aften	  med	  overnatning	  i	  klubben,	  fodbold	  turnering,	  Shanes	  
verden,	  film	  klub,	  kreativt	  værksted,	  koloni	  m.m.	  Kun	  fantasien	  sætter	  grænser	  –	  
og	  vi	  lytter	  velvilligt	  til	  jeres	  ønsker.	  
	  
Så	  tilmeld	  dig	  på	  www.tweenklub.dk	  eller	  
tag	  en	  tilmeldings	  seddel	  i	  klubben.	  	  
Yderligere	  information	  –	  kontakt	  leder	  Anja	  Engler	  på	  tlf.	  60602766.	  
	  

	  
Glæder	  os	  til	  vi	  ses	  –	  kærligst	  fra	  Anja,	  Anders,	  Kathrine,	  Eva,	  og	  Payam.	  
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Tweenklubben	  vil	  gerne	  takke	  –	  
alle	  de	  personer	  der	  har	  indleveret	  materialer	  
til	  klubben	  –	  dem	  er	  vi	  meget	  taknemlige	  for.	  	  
Mange	  har	  bidraget	  med	  gode	  materialer,	  der	  
bliver	  brugt	  af	  børnene	  i	  hverdagen.	  
	  
	  
	  
Vi	  modtager	  stadig	  materialer,	  spil,	  bolde,	  
bordtennis	  bat,	  ja	  alt	  der	  kan	  bruges	  til	  
børnene	  i	  Tweenklubben.	  Så	  har	  du	  ting	  der	  
samler	  støv	  på	  loftet	  –	  kom	  forbi	  klubben	  med	  
dem,	  og	  vi	  skal	  gladelig	  tage	  imod.	  
	  
Med	  ønske	  om	  en	  god	  jul	  og	  godt	  nytår	  fra	  alle	  
medarbejdere	  i	  Tweenklubben.	  
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Snedkermester 
Rudi Samsboe

· Om- & tilbygninger
· Renovering
· Opsætning af køkken, bad & garderobe
· Udskiftning af døre & vinduer
· Alt i tømrer, snedker og glasarbejde

Østergade 54 · 5881 Skårup Tlf./fax 62 23 20 50 Mobil 20 89 31 06

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
STOR P-PLADS I GÅRDENMøbler-Interiør-Børnetøj åben hverdag 12-18 incl. lør/søn.

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

JKP-BYG  62 23 23 06

SYDFYNSANTENNE-MONTERING

Skårup Stationsvej 5 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Nørremarken 33 • 5881 Skårup

Tlf.  62 23 15 84
Fax.  62 23 25 84
Biltlf.  30 69 26 68

SKÅRUP

Salg af malervarer fra butikken
Hverdage kl. 16-17 eller efter aftale

v/Søren A. Hansen
Østergade 19 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 10 23 · Fax 62 23 10 83 · Mobil 30 88 89 48

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

Malerforretning

®

-naturlig balance

Novasel EU ApS
Tlf. 63230002  

www.novasel.dk

- til ømme muskler

BOGFØRINGS- OG 
KONTORASSISTANCEN
SUSAN SUNNE
Åbyvejen 18
5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18

DET LEVENDE FORSAMLINGSHUS
HER KAN DU HOLDE DIN FEST PÅ DIN EGEN MÅDE...

WWW.AABYSKOV-FORSAMLINGSHUS.DK 
RESERVATION PÅ TLF. 3048 2738



”Åben Skårup‐dag” ‐ kend din by! 

For nogle måneder siden kom Helle Bjørkvig fra Skårup Menighedsråd med det forslag, at vi her i 

byen kunne holde ”Åben Skårup‐dag” måske en gang om året for borgerne i Skårup og omegn ‐ 

ligesom de gør inde i ’storbyen’ Svendborg, hvor nytilflyttere bliver inviteret på tur og vist rundt i 

deres nye kommune.  

Det blev besluttet at tage kontakt til foreningerne og klubberne i Skårup, og den 25. oktober 2011 

mødte alle byens foreninger og klubber op i Kirkeladen med 1‐2 repræsentanter, der var 

begejstrede for ideen og for initiativet til et fællesmøde og et fælles tiltag. 

Det var et rigtigt positivt møde, snakken gik, og der kom en masse gode ideer.   

Vi fik i fællesskab lagt de overordnede rammerne for Åben Skårup‐dag og aftalte at mødes igen i 

januar 2012 for at få det sidste på plads. 

I næste Folk og Fæ, som udkommer i februar 2012, vil der komme endnu et indlæg, der fortæller 

om arrangementet, dagens forløb og med mulighed for tilmelding. Det er endnu for tidligt at 

tilmelde sig! 

Åben Skårup‐dagen bliver afholdt lørdag d. 24 marts 2012. 

Uanset om man er ny i byen eller ej, håber alle klubber og foreninger osv., at I vil bakke op om 

dagen og udnytte muligheden for at komme på besøg de forskellige steder og høre og se, hvad de 

laver der, og hvad man evt. selv kan være med til fremover. 

Der vil formentlig blive sponsoreret en bus, som kører de besøgende rundt i byen, men alt dette 

hører I nærmere om i næste nummer af bladet her. 

 

Sæt allerede nu i kalenderen ved eftermiddagen lørdag den 24. marts 2012. 

Vi glæder os til at se Jer!!! 

 

På vegne af følgende foreninger og samlingssteder i Skårup: 

Skårup Husflidsforening, Borgerforeningen, Skårupskolen, Hovgaard Ridecenter, Skårup 

Idrætsforening, Biblioteket, Lokalhistorisk Forening, Folk og Fæ, Pensionistforeningen, 

Damgårdsklubben, Skårup Aften‐styregruppen samt Menighedsrådet. 

Helle Bøving og Helle Bjørkvig 

Skårup Menighedsråd 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Svendborg Kammerorkester i dag.



 

Skårup Husflidsforening 
Danmarks ældste husflidsforening 

 

 
 

2. halvår af kursusprogrammet skydes i gang efter nytår 
 

Der er i dag i husflidsforeningens regi, et bredt udbud af weekendkurser, mens 
der kun er få dag- og aftenkurser. Årsagen hertil skal måske søges i den travle 
hverdag, vi som familier tit lever i, der ikke levner megen tid til de 
hobbyprægede interesser i dagligdagen. 
 

Der er specielt nogle kurser, der i mange år er stor søgning til hver gang. Det 
er for eksempel møbelpolstring og hold med meditation. Bestyrelsesmedlem 
Vibeke Boesgård Nielsen fortæller med et smil i øjnene om, at foreningen er 
rigtig glad for de kursister, der kommer til møbelpolstring, med en sofa, der 
skal ombetrækkes, for så er det sikret en ny kursist de næste 3 år frem. 
En anden lille sjov historie Vibeke kan fortælle, at en tidligere formand Else 
Møller Larsen, efter hun var aftrådt som formand, kom til en forårsudstilling i 
foreningen, så en sofa betrukket med zebrastribet stof, hvorefter hun udbrød: 
”jeg skulle godt nok være meget træt for at falde i søvn på den” 
-ja smag og behag er forskellig. 
 

Næste år kan Husflidsforeningen fejre 125 års jubilæum, og markerer sig som 
Danmarks ældste husflidsforening. 
Kreativiteten er stadig et ”must” for foreningen, og der tænkes hele tiden i at 
forny sig i udbuddet af kurser, så det bliver attraktive tilbud, der lever op til 
tidens tand. 
 
Økonomien i foreningen: 
-kommer til dels fra at stemme dørklokker, hvilket er formand Solveig 
Johansen opgave, da hun er den der har godt fat om det og gerne appellerer 
lidt ekstra til den enkelte borger om at yde et bidrag.  
En anden ”indtægtskilde” er søgning af midler gennem fonde. Ofte er disse dog 
fra fondenes side målrettet mod udvikling af f.eks. nye tiltag, mens det 
foreningen har brug for, ofte er penge til renovering af huset og nyt inventar. 
Udover er der også indtægter fra brugerbetaling og tilskud fra kommunen 
m.m. 
Bestyrelsesformand Solveig Johansen fortæller også, at foreningen modtager 
ting fra lokale. f.eks. er bordene fra SkårupSkolen, malingen på vægen fra en 
fisker i Lundeborg, så kreativiteten i at holde liv i foreningen, fejler heller ikke 
noget.  
 



 

Kan Husflidsforeningen undværes i vores lille samfund? 
Det er en vigtig del af det lokale foreningsliv, og samler lokale borgere om 
hobby aktiviteter. Det er sædvanligvis billigere at gå på et kursus på Skårup 
Husholdningsskole end et tilsvarende kursus i Svendborg, og det er måske en 
af grundene til, at der også kommer kursister fra Svendborg. Et særpræg for 
foreningen er at alder ikke er nogen hindring. Her kommer alle aldre. Der er 
kursister, som har gået på hold med deres børn/barn, og Bedste kan også 
være med. Snakken i lokalerne går livligt og i pauserne et der en kop kaffe og, 
hvis man er heldig, er der måske en som har kage med. Et nært miljø, med tid 
til, at den enkelte kursist, kan få den hjælp og vejledning, han/hun har brug 
for. 

Bestyrelsen Skårup Husflidskole 
-ser således ud: 
FORMAND: Solveig Johansen, Tvedvej 206, 5700 Svendborg. TLF: 62219112 
NÆSTFORMAND: Anette Plampoeck, Niels Finsensvej 2, 5700 Svendborg.  
SKOLELEDER: Vibeke Boesgård Nielsen, Vestergårds Alle 79, 5881 Skårup 
KASSERER: Ulrik Rasmussen. Nyborgvej 245, 5700 Svendborg.  
BESTYRELSESMEDLEM: Gurli Nørregaard, Hellet 78 C, 5700 Svendborg.  
BESTYRELSESMEDLEM: Inge Rasmussen, Porthusvænget 4, 5700 Svendborg 
Det kan så godt være, at en kvik læser undrer sig over at næsten alle 
bestyrelsesmedlemmer kommer fra andre steder end Skårupområdet, men en 
ting er sikkert – det er her deres rødder er, og de kæmper for deres fælles 
hjertesag – Skårup Husflidskole.  
 

Så en opfordring fra bestyrelsen: Kig godt på udbuddet af kurser – der er også 
et kursus for dig. 
 

Sæsonens program kan ses på efterfølgende sider og på foreningens 
hjemmeside.  

 

Keramikholdet

 



 

 

 

 

 

 

I Lørdag mødtes kursister fra keramikholdet og fik glaseret deres kreationer 

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

Østergade 16 Skårup 52 52 66 55

Ved indlevering af denne annonce i 2011 
tilbydes halv pris på levering af hvidvare til kantsten.

SVENDBORG STORCENTER

Østergade 20, Skårup 
Tlf. 51 77 72 20

Brød, kager, sandwich, 

salater, øko kaffe & 

smilende service.

Åbningstider:
Man - fredag 6.30 - 17.00

Lør & søndag 7.00 - 15.00



Halloween i Skårup 
 

Rekordforsøg 
 
 

Mandag den 31. oktober blev der afholdt Halloween ved Svendborg Sparekasses afdeling i Skårup. 
Det var arrangeret af Svendborg Sparekasse og Superbrugsen i samarbejde med Skårup 
Borgerforening og Spejdergruppen Pionererne. 
 
Svendborg Sparekasse og Brugsen havde sørget for græskar og 95 børn deltog med liv og sjæl i 
udskæringen af græskar på tid, og det tog præcis 68 min fra alle gik i gang til alle de flotte græskar 
var færdige. 
 
Alle græskarrene blev sat op i en kæde som målte 26 m og 87 cm, hvilket var ny rekord. 
Se http://www.youtube.com/user/rekordbog ( lille videoklip fra opmålingen ) 
 
Resultaterne er blevet indberettet til Børnenes rekordbog, som har godkendt rekorderne. 
 
Undervejs blev det flotteste græskar samt den flotteste udklædning kåret. 
Det flotteste græskar blev vundet af Johanne, og den flotteste udklædning af Villads. 
Præmien var kr. 200,- fra Svendborg Sparekasse samt en rygsæk med forskelligt indhold til hver. 
 
Der var fine brunsvigere og frugt til alle samt kaffe, te og juice.  
 
Dagen sluttede med at alle gik op til Skårup Kirke i samlet flok. Her bød præsten Ida velkommen 
og fortalte lidt om Halloween og Allehelgen som jo egentlig er det samme. Efter en tur rundt på 
kirkegården sluttede arrangementet med en smuk sang. 
 

        Vinderen af flotteste græskar           Vinderen af flotteste udklædning 
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Billeder fra 
dagen 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Alle kunne være med 

 
 
 
Sparekassens personale med 
Jørgen Erik fra 
Borgerforeningen 
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Lidt træt kan man godt blive, 
men så er det godt at man 
kan tage lidt at spise og 
drikke 
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Der var kun 2 
som kom til at 
skære sig                                                       
lidt i fingrene, og 
et græskar som 
fik det dårligt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Til slut gik vi op til kirken, hvor præsten Ida ventede på os, hvor hun holdt denne tale. 
 
Hvad har kirken med Halloween at gøre? Hvad har græskar og flagermus og uhyggelige hekse med 
kirken at gøre? Sådan er der måske nogen, der kan undre sig. Men Halloween er ikke noget nyt, der 
lige er kommet til Danmark – det går bare under et andet navn.  
Vi har fejret Allehelgen herhjemme i mange hundrede år. Halloween betyder alle de helliges aften, 
som på dansk bliver til Allehelgen. Både til Allehelgen og til Halloween mindes vi de døde – 
omend vi gør det på to forskellige måder.  

 
De fleste af os tror sikkert, at 
traditionen stammer fra 
Amerika – men den er meget 
ældre end det. Traditionen 
omkring Halloween er opstået 
som en gammel gælisk 
nytårsfest på de britiske øer. 
Festen blev holdt, når 
sommeren var helt forbi og 
vinteren med de mørke nætter 
begyndte – natten mellem den 
31. oktober og den 1. 
november. De gamle keltere 
troede, at grænsen mellem 
denne verden og ”den anden 
verden” – åndeverdenen – 
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blev tyndere lige præcis i denne nat, sådan at ånder, både gode og onde, kunne trænge igennem og 
færdes blandt de levende. Man ærede sine afdøde forfædre, satte gaver ud til dem på deres grave og 
inviterede dem hjem. Men samtidig var man bange for, at der også kunne komme onde ånder denne 
nat – onde ånder, som man skulle beskytte sig imod. Med ondt skulle ondt fordrives, tænkte man, 
og deraf kommer den tradition at klæde sig uhyggeligt ud.  
 
 
Kristendommen kom til England og Irland i det 5. århundrede, og med den romerske kirke fik de 
gamle skikke en kristen tilknytning. I den form kom skikken til Amerika med de europæiske 
emigranter i 1800-tallet – og herfra er den så kommet tilbage til Europa i farverne orange og sort. 
Selv med al sin okulte mystik og uhygge er det de døde, man ærer ved Halloween, ikke selve 
døden.  Man ærer minderne om dem, der har været, og glæder sig over, at de måske er et bedre sted. 
Derfor har det også sin plads i kirken. Det er det samme, vi fejrer til Allehelgen. Her mindes vi og 
ærer dem, vi har mistet, med lys og ord og sang. Og det er det vigtigt at gøre, om det så er på den 
ene eller den anden måde. 
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

Klingstrupvej 5 
5881 Skårup
Tlf.: 62 23 13 28
post@skaarupskolen.dk   www.skaarupskolen.dk

 HOLMDRUP
 KLOAKSERVICE
 OG MASKINSTATION Aps.
 AUT. KLOAKMESTER

 DØGNVAGT
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

TAGPAPTAG
 Over 20 års erfaring
 Gratis tageftersyn
 Alt i reparationer

   Tilsluttet

Tal med
SKÅRUP
            IAGDÆKNING

Gartnerhøj 26, 5700 Svendborg
Mobil 40 76 75 66 · Tlf. 62 23 15 66

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

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

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

Øster Åby Friskole
Nyborgvej 501 - 5881 Skårup
Tlf.: 62 23 14 54

www.voresfriskole.dk
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Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 58 

 
 
 
 
 
Skårup Pensionistforening 
 
Vor høstfest den 5. oktober blev en dejlig aften, Ida Fonsby holdt høsttalen og fortalte om 
sin vej til Skårup. Hun har været vidt omkring inden hun endte som præst her i Skårup. 
Selv om hun er ud af en præsteslægt var det ikke hendes mening at gå den vej, men det 
blev heldigvis sådan. 
 
Besøget på Skårupøre Vingård havde ikke den store interesse – hvad det så mon skyldes -
men dem som var med fik et rigtig godt indblik i denne Skårup virksomhed, der har nogle 
spændende produkter, som er vær at stifte bekendtskab med. 
 
Film og foredrag med Søren Ervig var,  med fuldt hus, en meget stor oplevelse, flotte 
billeder og et levende foredrag om naturen og dyrene både i udlandet og her i Danmark 
 
I det nye år startes der : 
Onsdag den 9. januar kl. 1400 med foredrag af Bodil Spang Christensen. Hun var 
stuepege på Wedelsborg under krigen. 
 
Onsdag den 25 januar kl. 1400 er der underholdning af 3 mand fra musikgruppen under 
Seniorværkstedet i Svendborg,  bl. a. med  Bent Hansen fra Vejstrup på trompet. 
 
Onsdag  den 8. februar kl. 1400  Kosmetolog og Neglestylist Helle Lerche her fra 
Skårup – hvad laver hun ?, hvad kan man i hendes forretning ? – det er vist noget med 
hud, negle og fødder. 
Kom og oplev en welnæs eftermiddag med Helle i Pensionisternes Hus. Vi får tip til, hvad 
der kan gøres og hvad vi selv kan gøre for at være gode mod os selv, medens vi har os.            
______________________________________ 
 
Kortspil i Pensionisternes Hus i Skårup starter igen  
Den 9. januar kl. 14oo. 
Her mulighed for en hyggelig eftermiddag med spil i mange  
forskellige former,  ja lige hvad du nu har lyst til. Alle er velkommen. 
 
Som noget nyt vil vi prøve at starte en NØRKLE EFTERMIDDAG. 
Opstart bliver Tirsdag den 10 januar kl. 14oo. 
Her vil der kunne  strikkes, hækles, sys og ellers lave andre kreative ting, kun fantasien 
sætter grænser. Der er ingen lærer, men mon ikke, der er mange, som har spændende ting, 
man kunne lærer af. Man kan også bare komme for at hygge sig med andre og måske blive 
inspireret. Tovholder er Nielsine Christiansen, tlf. 62231558. Ring gerne, hvis du er 
interesseret. 
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus 

 
Dilettant januar 2012: 
I oktobernumret af Folk & Fæ oplyste vi, at der i 2012 igen bliver spillet dilettant. Der bliver 
foruden generalprøven 3 forestillinger lørdag den 21., onsdag den 25. og lørdag den 28. 
januar. Der var også en kort omtale af stykket: ”Jagten på de grås guld”, men på grund af 
frafald blandt spillerne var det nødvendigt at finde et andet stykke, valget faldt på: ”Midt i 
kontortiden”.  Handlingen kort fortalt: 
 
Stykket foregår i firmaet Lisby a/s.  
Direktør Lisby har netop meldt sin ankomst med en yderst vigtig forretningsforbindelse efter 
en rejse til Paris. Hjemme på direktionskontoret i er sekretæren, den noget konservative fru 
Jensen, hendes kvikke, assistent, Fia - og den unge studerende, Jens, der netop er blevet ansat 
som rengøringsassistent. –på kontoret er man i gang med at forberede sig til det vigtige møde. 
Der sker imidlertid det, at Fru Jensen spilder kaffen ned over sin kjole, så den må til rensning. 
Den lettere forvirrede direktør fru Lisby dukker imidlertid op, før fru Jensens kjolen er færdig 
– hvilket giver anledning til uforudsete hændelser. Fru Jensen må blive siddende, i sine 
lyserøde underskørter med Jens under bordet, da direktøren dukker op. Morsomt bliver det 
også, da den småforelskede Jens af Fia overtales til at udlåne sit tøj til fru Jensen, der 
efterfølgende bliver antaget for rengøringsassistent. Helt galt går det, da den underbukse-
klædte Jens forsøger at skjule sin nøgenhed overfor den vigtige forretningsforbindelse, og 
sidenhen uvidende imiterer gorilla på skrivebordet, mens direktøren ser til. Men tro det eller 
ej, de vanvittige løjer har netop reddet firmaet for tab på flere millioner. 
Et er at firmaet blev reddet, men hvad skete der af underfundige gags under vejs?  Kom selv 
og se stykket og du får en herlig aften og støtter samtidig forsamlingshuset.  
 

 
 

Årets spillere, instruktør og sufflør, fra venstre: Henriette Dybbro, Ellen Andreasen, Arne 
Jensen, Lars Bak, Ellen Larsen (instruktør), Anne Grethe Jensen, Gitte Jensen (sufflør) og 
Gitte Jensen. Da billedet blev taget manglede scene- og belysningsmester Carsten 
Johannesson. 
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Som det ses af navnene, består holdet både af gamle kendinge og nye ansigter.  Alle spillere 
vil gøre deres bedste for at fornøje publikum. 
 
På de 2 lørdage er der som hidtil fælles spisning, hvor der serveres en 2 rettes menu bestående 
af gammeldags oksesteg og romfromage, der leveres fra ”Fru Larsen – mad og vin”.   
Efter forestillingen spilles der op til dans af ”The Duo” lørdag den 21. januar og ”TM Duo” 
lørdag den 28. januar.   Prisen for menu, forestilling og en hyggelig aften med musik og dans 
bliver 210 kr. inkl. moms.  
Til generalprøven og forestillingen onsdag aften den 25. januar er entre inkl. kaffe og kage sat 
til en så lav pris som 85 kr.  
 
I lighed med tidligere år husstandsomdeles programmet i begyndelsen af januar måned heri 
oplyses nærmere om tilmelding og telefonnummer.   
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

▄ 
 

 
 
Oktoberfesten den 28. oktober – der var meget at glæde sig over!  
I oktobernummeret af Folk & Fæ blev oktoberfest den 28. oktober 2011 omtalt, herunder 
forventningerne til arrangementet – uden at overdrive blev forventningerne indfriet. Der 
deltog over 80 i festlighederne. 
 

 
 

 
 

 

Alle bordene var naturligvis dækket 
med originale servietter fra Bayern, 
store saltkringler (Pretzels) og 
ølkrus.  Inden man gik til bords var 
der smagsprøver på tysk øl og snaps. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Anne Grethe, Preben og Christiane i 
originalt kostume (næsten). 
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Vi har sikkert alle hørt om tysk mad, der ikke 
er noget at ”skrive hjem om”, men Christiane 
gjorde denne opfattelse til skamme, idet hun 
diskede op med en 3-retters menu, der var på 
fuld højde med det der kan betegnes 
”gourmet”. 
Det var en god og festlig aften, men der 
manglede tyrolermusikken, selv om det lille 
band vi havde klarede det godt, så var det som 
om der manglede noget.  Til næstenæste år 
hvor der bliver der sørget for tyrolermusik. 

 

 

 

 
 

I aftenens løb var der konkurrencer mellem kvinder og mænd: Hvem 
kunne først tømme et krus øl med sugerør?  Præmien var et stort 
ølkrus med en ”Oktober Fest Beer”. 
 
Kvinderne fik øl i kruset og mændene fik, til deres store over-
raskelse mælk, der også skulle suges op med sugerør, ganske uvant 
for de pgl., men humøret fejlede ikke noget da overraskelsen 
(mælken) var suget op.  
 
Publikum kunne ”spille”, med en indsats efter eget valg, på den 
deltager som de gerne ville have vandt konkurrencen – de indkomne 
beløb indgik i aftenens overskud.   

Oktoberfesten gav et pænt overskud og sammen med andre overskudsgivende arrangementer 
vil der i december måned kunne overføres et større beløb til forsamlingshuset, der bl.a. skal 
anvendes til nyt snoretræk til scenetæppet, supplement af service og fornyelser i køkkenet. 

▄ 
 
Banko aften den 1. december: 
Støttegruppens første, men ikke sidste, bankospil blev afviklet torsdag den 1. december med 
god tilslutning og var så vellykket, at vi gentager det på et tidspunkt i 2012.  Godt at vi havde 
Arne ”post” Jensen som den, der havde koordineret aftenen og var opråber. 
 
De 55 deltagere gjorde, hvad de kunne for at skabe en god stemning.  Det var glædeligt at vi 
mødte mennesker, vi ikke tidligere havde set i forsamlingshuset.  Alle var med til at gøre 
aftenen hyggelig og samtidig bidrog til, at støttegruppen igen fik penge i kassen.  Penge der 
vil gå til forsamlingshuset, hvor der på flere områder er brug for nyanskaffelser og 
reparationer.  Støttegruppen siger derfor tak til dem der havde sponsoreret de mange fine 
gevinster: juletræer, dekorationer, ænder, skinker og meget andet. 
 

 

Arne og alle gevinsterne. 

▄ 
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Sølvmedaljevinder	  i	  Skårup	  
	   	   	   	   	   	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  
	   	  

	  
Der	  er	  vist	  ikke	  mange,	  der	  ved,	  at	  vi	  har	  en	  af	  Danmarks	  bedste	  bueskytter	  i	  Skårup.	  	  
Max	  Banke	  Jørgensen	  på	  11	  år,	  vandt	  nemlig	  guld	  ved	  Danmarksmesterskabet	  i	  bueskydning	  i	  Ålborg	  i	  
sommer.	  	  
Max	  bor	  i	  Skårup	  Vestergade	  med	  sin	  far,	  Kenneth,	  sin	  mor,	  Jolanta	  og	  storesøster	  Martha.	  	  
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Max	  er	  vokset	  op	  med	  skydning	  og	  jagt,	  idet	  far	  Kenneth	  
går	  på	  jagt	  og	  er	  ejer	  af	  et	  jagtrejsebureau,	  som	  
arrangerer	  jagtrejser	  over	  hele	  verden.	  Max	  har	  også	  
tidligere	  skudt	  med	  salonriffel,	  men	  da	  han	  i	  julen	  2010	  
fik	  sin	  bue	  i	  julegave,	  har	  han	  siden	  vist	  sig	  som	  et	  
naturtalent	  inden	  for	  bueskydning.	  Han	  har	  vundet	  de	  
fleste	  stævner	  og	  turneringer,	  som	  han	  har	  deltaget	  i.	  
Og	  blot	  ½	  år	  efter,	  at	  han	  fik	  sin	  første	  bue,	  blev	  Max	  nr.	  
1	  ved	  Fynsmesterskaberne	  i	  klasse	  2	  og	  er	  nu	  rykket	  op	  i	  
klasse	  1.	  Og	  et	  par	  måneder	  efter	  blev	  han	  nr.	  2	  i	  DM.	  

Det	  er	  Kenneth,	  som	  holder	  Max	  til	  ilden	  og	  far	  og	  søn	  
følges	  til	  træning	  1-‐2	  gange	  om	  ugen	  i	  Svendborg	  
Bueskyttelaug.	  Max	  træner	  også	  derhjemme.	  Når	  vejret	  
er	  til	  det,	  træner	  han	  udendørs.	  Ellers	  foregår	  træningen	  
på	  1.	  salen,	  hvor	  der	  lige	  præcis	  er	  de	  12	  meters	  afstand,	  
som	  er	  minimum	  i	  mikro	  -‐	  klassen,	  som	  Max	  tilhører.	  

	  
	  
	  

Max’	  bue	  er	  en	  såkaldt	  ”Compound	  Bue”,	  som	  har	  et	  
udvekslingssystem,	  der	  gør	  den	  lettere	  at	  trække.	  	  
Det	  er	  jo	  en	  fordel	  for	  børne	  –	  skytter,	  som	  ikke	  har	  så	  
mange	  armkræfter.	  Selve	  buen	  vejer	  2-‐3	  kg.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Max	  er	  en	  aktiv	  dreng	  og	  udover	  bueskydning	  dyrker	  
han	  fodbold	  og	  spiller	  guitar.	  Så	  han	  fik	  selvfølgelig	  lov	  
til	  at	  give	  et	  nummer	  for	  Folk	  og	  Fæ’s	  udsendte.	  	  

Tekst:	  Vibe.	  Foto:	  Henning	  &	  Kenneth	  
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Auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

BEDRE BRUGTE BILER
AUTOHANDEL

      SKÅRUP

AUTO-CENTRUM

Auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

BEDRE BRUGTE BILER
AUTOHANDEL

      SKÅRUP

AUTO-CENTRUM
Roser til haven

stort udvalg
V. Frans Bruun

Skovmøllevej 18 Tlf. 62 23 15 28

Roser til haven
stort udvalg

V. Frans Bruun
Skovmøllevej 18 Tlf. 62 23 15 28

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

Aut. VVS installatør · VVS tekniker Claus Hybel · Ndr. Ringvej 121
5700 Svendborg · HYBEL VVS · Grundlagt 1896
E-mail: post@hybel-vvs.dk · www.hybel-vvs.dk

Installatør

Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

Vil du lære at ride?
Kom til en GRATIS prøvetime 
på Hovgaard rideklub i skårup.

Ring til Malene og aftal en tid 
- hvor du kan komme og ride.

Malene telefon: 22 93 77 35
Vi ses i Hovgård Rideklub

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

MURERMESTER BRIAN CHRISTENSEN

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

Tlf. 62 23 23 34
Bil 20 14 89 83
Fax  62 23 23 34

 Hovedentreprise
 Om- og tilbygning
 Reparation
 Murede buer
 Betonarbejde
 Fliser og klinker
 Isætning af Isokern

THOMAS JOHANSEN
NYBORGVEJ 489
5881 SKÅRUP FYN

 www.skaarup-autohandel.dk
62 23 13 72
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Jagtsæson!
Børns Voksenvenner i Svendborg og omegn er på mandejagt. Helt konkret mangler 
vi mænd, som vil være voksenven for vores drenge på venteliste. Mange mænd har 
svært ved at se sig selv i frivilligt socialt arbejde, men det er forholdsvist enkelt, når 
det drejer sig om at være voksenven i Børns Voksenvenner: Hér drejer det sig meget 
målrettet om at være fortrolig ven og fyrtårn for en dreng, som i det daglige mangler 
voksenkontakt. Drenge, der sukker efter en ordentlig mandfolkesnak og drenge, 
som i det daglige kun kan drømme om den tætte samværsfølelse der opstår mellem 
mænd, som håndterer en fodbold, en fiskestang, en plæneklipper, en motor, et stykke 
værktøj, en sej bil. 
Drengene på venteliste i Børns Voksenvenner er ganske almindelige drenge med gan-
ske almindelige problemer i alderen 6-7 år og opefter. Men drengene har et savn – de 
har ingen eller kun sporadisk kontakt til deres far. I skolen, i fritidsordningen og til 
sportsaktiviteter er der mange børn om hver enkelt voksen, så der er tillige en evig kamp om at ”komme til”, for at få den ønskede 
voksenkontakt. 
For at blive godkendt som voksenven i Børns Voksenvenner skal man igennem et godkendelsesforløb som omfatter et grundigt 
interview, hjemmebesøg, introduktionskursus samt fremvisning af Privat Straffeattest og tilladelse til indhentelse af Børneattest. 
Det er en samlet vurdering, foretaget af vores matchere, som afgør om man bliver godkendt som voksenven. Venskabet følges tæt 
gennem det første år med jævnlige møder i Børns Voksenvenner og deltagelse i fællesaktiviteter med andre voksenvenner og deres 
børn. For at følge udviklingen i barnets trivsel holdes der sideløbende tæt kontakt til forælderen.
Vi stiller ingen særlige krav til voksenvennens faglige eller uddannelsesmæssige baggrund. Vores mål er at finde frem til res-
sourcestærke voksne med overskud, harmoni og stabilitet, som ønsker at gøre en forskel for et barn.
I foreningen har vi mange kvindelige voksenvenner til pigerne og dem kan vi også bruge flere af. Men generelt er det nemmere: 
Kvinder er ikke så afholdende med at forpligte sig til et venskab, hvor man som minimum mødes med sit venskabsbarn nogle 
timer 2 gange om måneden. 

Som forening har Børns Voksenvenner over 20 års erfaring i at matche det helt rigtige venskab mellem et barn og en voksen. 
Landsforeningen Børns Voksenvenner modtager driftsstøtte fra Socialministeriet og vi er gennem årene støttet af en række store 
og anerkendte fonde lokalt som centralt. I 2011 er TrygFonden Landsforeningens hovedsponsor.

Har du lyst til at høre mere, kan du læse mere på www.voksenven.dk eller skrive til svendborg@voksenven.dk
Du kan også ringe til formanden Pia Vinsten telefon 3032 3082 eller næstformanden Lise Bekker 6323 0000

Benzinpenge til idrætsforening
Endnu en gang er det lykkedes at 
få en god “benzin-indsprøjtning” 
til idrætslivet i Skårup.

I en årrække har Jørgen Nielsen 
- også kaldet Basse solgt ben-
zinkort for OK Benzin. 
OK Benzin støtter som bekendt 
de lokale sport- og fritidsfore-
ninger; i Skårup har idrætsfore-
ningen været om sig og indtjent 
et fornemt beløb i år.
Dette års beløb, som lander i 
Skårup Idrætsforenings kasse 
lyder på knap kr. 15.000,-
På billedet ser man SuperBrugs-
ens uddeler Erik Prangsgaard, der 
står for den daglige drift af OK 
tanken sammen med en meget 
tilfredse Jørgen Nielsen.



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:
Hver mandag kl. 14.00-16.00 

spilles der kort m.m. 
i Pensionisternes Hus.
Alle er velkommen og 
der er plads til flere!

Se også Aktivitetskalenderen on-
line med altid opdateret aktiviteter i 

forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Onsdag, d. 11. januar, kl. 14.00:
Skårup Pensionistforening afholder foredrag ved 

Bodil Spang Christensen.

Lørdag, d. 21. januar, kl. 14.30:
Generalprøve på ”Midt i kontortiden” i Åbyskov 

forsamlingshus.

Lørdag, d. 21. januar, kl. 19.30:
1. forestilling ”Midt i kontortiden” i Åbyskov 

forsamlingshus. Spisning kl. 18.00. Tilmelding på 
tlf.: 42244854 eller 42247143.

Onsdag, d. 25. januar, kl. 19.30:
2. forestilling ”Midt i kontortiden” i Åbyskov for-

samlingshus.

Onsdag, d. 25. januar, kl. 14.00:
Musik ved trio fra Seniorværkstederne i Svend-

borg i Pensionisternes Hus.

Onsdag, d. 25. januar, kl. 18.00:
Damgårdsklubben afholder generalforsamling på 

Damgården.

Lørdag, d. 28. januar, kl. 19.30:
3. forestilling ”Midt i kontortiden” i Åbyskov 

forsamlingshus. Spisning kl. 18.00. Tilmelding på 
tlf.: 42244854 eller 42247143.

Onsdag, d. 8. februar, kl. 14.00:
Skårup Pensionistforening får besøg af kosme-

tolog Helle Lerche.

Onsdag, d. 22. februar, kl. 17.30:
Skårup Pensionistforening afholder fastelavn i 

Pensionisternes Hus.
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