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 Kære Folk & Fæ læser! 
Alting ændre sig og Folk & Fæ prøver at følge med, så godt  

vi kan. - Hidtil har vi ikke modtaget indlæg via e-mail, men  

dette er nu blevet en mulighed, efter at vores grafiske  

designer Anja Bøttger Thunbo har startet sin egen  

virksomhed. Anja har tilbudt bladet, at indlæg kan sendes til  

hendes virksomhed Skårup Grafisk e-mail, som er:

 anja@skaarupgrafisk.dk
Anja arbejder fortsat ulønnet for bladredaktionen, ligesom  

alle andre i redaktionen, så hvis du skal have løst særlige  

opgaver ang. sponsorater i Folk & Fæ eller anden reklame 

til andre formål, er det ikke Folk & Fæ, du skal henvende  

dig til, - men Anja på ovenfor nævnte e-mail adresse.         

Se i øvrigt siden: ”Kære indsender til Folk & Fæ”

Vi vil fremover bestræbe os på at ”udgive” bladet i farve på  

vores hjemmeside samtidig med, at det omdeles af  

tryksagsomdelingen. 

Det er også muligt at bringe oplysninger fra foreninger og  

andre om arrangementer i vores distrikt, så følg med på  

vores  hjemmeside:  

www.folkogfae-online.dk 
(Den står altid på forsiden af bladet)  

Skårup Kultur- og Idrætscenteret fremlægger snart helt nye  

og spændende ideer. - Den store forskel er placeringen af  

centret samt det, at der nu skal bygges i etapper, således at  

det rent økonomisk er langt mere overskueligt.  Du kan også  

følge med i dette projekt på ovenfor nævnt hjemmeside.  

Nye sponsorere bedes indtil videre henvende sig til  

redaktøren (står øverst på denne side) – medens det er vores  

grafiske designer Anja Thunbo, der fortsat tager sig af det  

grafiske med ændringer i annoncer m.m. Bo Tune, tager sig  

af  økonomien.  Svendborg Sparekasse Skårupafdelingen:  

Reg.0819  Kontonummer: 819-56-11123

Hermed sendes mange gode forårshilsner fra Folk& Fæ. 

           Henning Philbert  

Afleveringsfrister og udgivelser:  

Afleveres i vores postkasse i SuperBrugsen senest kl. 17.00 –  

eller til e-mailadr.: anja@skaarupgrafisk.dk senest kl. 17.00 

men meget gerne nogle dage før. - Deadline er altid den  

første mandag i lige måneder:  

Deadline:                                               Udkommer:  

Blad nr. 3: Mandag d. 4. juni               Onsdag d. 20. juni  

Blad nr. 4: Mandag d. 6. august           Indsamlergruppen 

Blad nr. 5: Mandag d. 1. oktober         Onsdag d. 17. oktober  

Blad nr. 6: Mandag d. 3. december   Onsdag d. 19. december  
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Folk & Fæ er meget glade for alle de fine indlæg, der kommer til bladet! 
Da arbejdet med bladet bliver mere og mere digitaliseret og mange har ytret ønske om at kunne aflevere deres 
indlæg via internettet, er det nu blevet en mulighed også at kunne sende indlæg via nettet. Man kan selvfølgelig 
stadig aflevere indlæg i postkassen i SuperBrugsen. Her har du en udførlig beskrivelse af, hvordan du gør: 

 Ang. lay-out:  

 Du bestemmer helt selv, hvordan dit indlæg skal se ud. Udnyt blot så vidt muligt pladsen på siderne samt brug 
en skriftstørrelse på max 12 – bortset fra overskrifter o.l. 

 Husk at anføre navn på skribent og fotograf. 
 Tip: tekst under billederne fremmer forståelsen. 
 Vi vil helst have dit indlæg på en PDF-fil, ellers i Word eller Open Office. 
 Hvis dit indlæg fylder mere end 5 sider, skal du dele det over flere blade. 

 
Du kan aflevere på 3 måder: 

1. Via mail (meget gerne før almindelig deadline): 

 Vedhæft dine færdige sider med tekst og evt. 
billeder (helst en PDF-fil) i en mail. 

 Skriv navn og telefonnummer i mailen. 
 Skriv: Folk & Fæ + din overskrift i emnefeltet. 
 Mailen sendes til Anjas grafiske firma; Skårup 

Grafisk: anja@skaarupgrafisk.dk 
 Indsend dit indlæg senest den første mandag i 

alle lige måneder inden kl. 17 (men meget 
gerne før!) 

2. Via vores hjemmeside (onsdagen før alm deadline): 

 Navngiv dine filer eller zip komprimerede 
mappe med dit navn, tlf.nr. og overskrift på 
indlægget. 

 Gå ind på www.folkogfae-online.dk. 
 Vælg øverste menupunkt: ”Send indlæg”. 
 Følg instruktionerne. 

3. På en CD-rom (kan fås hos undertegnede): 

 De færdige sider med tekst og evt. billeder 
brændes over på en CD-rom (Ikke USB stik). 
For at undgå misforståelser er det vigtigt, at der 
på den afleverede CD-rom står skrevet: 
1. Hvilket program, du har anvendt (gerne PDF 
ellers Word eller Open office) 
2. Dit emne 
3. Antal sider  
4. Navn og telefonnummer på afsender  

 Vedlæg udprintede sider af indholdet. Gerne på 
almindeligt kopipapir og gerne i sort/hvid. De 
udprintede sider nummeres.  

 CD rom + udprint afleveres i en plastlomme i 
vores postkasse i SuperBrugsen inden kl. 17 
den første mandag i alle lige måneder. 
Hvis ikke andet er aftalt bliver den indsendte 
CD rom destrueret efter brug i bladet. 

 
Vi bringer ikke anonyme indlæg, generelle reklamer for kommercielle virksomheder eller politisk propaganda. 

Hvis du ønsker, at dit indlæg skal med i bladet, skal deadline overholdes! 

Ring til os, hvis du er i tvivl om noget.  
God fornøjelse. Vi glæder os til dit næste indlæg! 

Venlig hilsen Folk & Fæ. 
Henning Philbert, Åbyvejen 8. Tlf. 62231788 / 29915882 
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Sorgnet rundt 
 
Tekst: Maja G Kvist           Billeder: Henning Philbert og arkiv 

 
Per Wendelboe, leder af Øster Aaby 
Friskole i 10 år og ”still going strong”  
 
Per byder os velkommen på sit kontor på Øster Aaby Friskole, 
hvor han nu har været i 10 år som skoleleder. 10 år som Per 
synes er gået meget stærkt.  
Da han og familien flyttede til Skårup for 10 år siden var 
sønnerne Jens og Niels hhv. 10 og 13 år gamle. Nu bor Niels i 
Århus og har netop søgt ind på lærerseminariet, mens Jens 
stadig bor i Skårup, og arbejder i SFO’ en på Friskolen.  
Da Per overtog stillingen som skoleleder den 1. februar 2002, 
flyttede hele familien ind i skolens tilhørende tjenestebolig. 
”Der var simpelthen dage, hvor jeg overhovedet ikke kom 
udenfor en dør i begyndelsen” siger Per smilende med henvisning til den direkte forbindelse mellem 
tjeneste boligen og skolens kontor.  
De boede i tjenesteboligen de første 4 år, hvorefter familien købte et hus i Skårup. 
 
I gang med 
byggeriprojekter fra første 
dag 
Lige fra første dag var der 
nok at rive i for den 
nybagte skoleleder. 
Bestyrelsen havde et ønske 
om at styrke idrætsprofilen 
på skolen og overleverede 
en skole, med en god 
økonomi og et forestående 
halbyggeri, som Per røg lige 
ind i. 1.februar 2002 
startede han på jobbet og 
året efter den 12. maj 
2003–på skolens 125 års 
fødselsdag- tog Per det 
første spadestik til den nye 
hal,  som så mange Skårupborgere         Per fortæller os om hallen i hallen 
i dag kender godt igennem  
gymnastikforeningen.               
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Den nye store hal var lidt af et sats. Inden byggeriet tog sin endelige form undersøgte Per mulighederne for 
bl.a. udlejning til foreninger i lokalområdet. Det viste sig at behovet var så stort, at man godt turde binde 
an med en hal i fuld størrelse.  
”Det har vi aldrig fortrudt” siger Per, da han viser os rundt i hallen, der modsat så mange andre haller, har 
vinduer, så den spæde forårssol kan trænge ind i rummet. ”Hallen bliver brugt hele dagen” siger Per, ”først 
til undervisning, så har SFO’ en den et par timer om eftermiddagen, fritidsgymnastikundervisningen starter 
omkring den tid, hvor SFO’ en lukker, så det fungerer fint.”   

 
Men hallen er ikke det eneste byggeprojekt Per har forestået i 
sine foreløbige 10 år på skolen. 
I 2007 var der lovgivningsmæssigt belæg for muligheden for at 
bygge en børnehave i forbindelse med friskolen. Det synes 
mange af forældrene bag skolen, var en god idé. Derfor åbnede 
friskolen en børnehave med plads til 35 børn. ”Tryllefløjten”s 
(som børnehaven hedder) hus stod færdig i januar 2009, men 
børnehaven startede allerede op i april 2008 i nogle af skolens 
lokaler. ”Det var et stort puslespil at starte børnehaven op. 
Således at vi ikke fik kun 3-årige ind i starten” Fortæller Per. ”Vi 
skal 
have en 
10-12 
børn  

Per foran børnehaven ”Tryllefløjten” 
 
udefra (der ikke skal gå videre på skolen) da 
klassekvotienten er 22 i børnehaveklassen.”  
Det var en spændende proces for Per at ansætte et 
helt personale til en hel børnehave. 
 
Også i skrivende stund er skolen i gang med et 
udbygningsprojekt.   
Den gamle gymnastiksal –hjertet i skolen- 
renoveres nu i sommer til læringscenter i   Tryllefløjten bygges   
sammenhæng med det nuværende bibliotek.           
”Det er 3. led i en udbygningsetappe, vi har haft i gang i en 
årrække” siger Per, ”Det var meningen, at læringscentret skulle 
have været bygget noget før, men så kom behovet for børnehaven. 
Så prioriterede vi det først. Men nu er det læringscentrets tur” siger 
Per, glad og tydeligt engageret i endnu et byggeri. ”Først byggede 
vi de to nye klasseværelser (som de fleste nok har lagt mærke til, 
eftersom de ligger ud mod Nyborgvej), så fik vi nyt lærerværelse 
med dertilhørende køkken og forberedelse og nu skal vi så i gang 
med læringscentret. Den gamle gymnastiksal ligger i hjertet af 
skolen. Her har vi bl.a. morgensang hver morgen.  

              Per fortæller om arkitekttegningerne 
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Her skal taget løftes og have ovenlys i samme tråd, som det ses i hallen. Per viser os arkitekttegningerne, 
der viser de store fysiske forandringer, skolen skal undergå den næste rum tid.  
           
Idræt 
At give idrætten en høj prioritet var fra starten vigtig for Per. Han startede med at udvide  
1 times idrætsundervisning om ugen til 2 timer om ugen á 60 min.  
I de små klasser hedder den ene time ”leg og bevægelse” og på mellemtrinnet hedder det ”grundtræning”. 
Det gælder i disse timer om at have et højt aktivitetsniveau, at få pulsen op og holde fadt i børns naturlige 
lyst til at bevæge sig.   
Undervisningen foregår i hallen, på boldbanen eller i å- dalen, som ligger lige ved siden af skolen. 
Der er også idræt i fagene, fx kan man jo sagtens hoppe en tabel. Leg og bevægelse er en vigtig værdi for 
Per og for skolen generelt.  
Sidste år blev SFO’ en idrætscertifiseret af DGI. Hele personalet er efteruddannet i DGI-regi. Kommer der 
nye medarbejdere, får de opfølgningskurser.  
Der kom folk fra DGI ud i SFO –en for at forestå efteruddannelsen, så alt blev tilpasset de børn og rammer, 
hver enkelt SFO nu havde. Den teoretiske undervisning, vidensdeling og netværksopbygning forgik i 
samarbejde med de kommunale SFO’ er i Svendborg. 
Selv børnene kalder det ”DGI-aktiviteter”. (Så får de også lidt reklame den anden vej…) 

  
Per har selv hele sit liv beskæftiget sig 
med idræt. Han har både været 
elitegymnast og spillet mangen en 
fodboldkamp gennem livet (og gør det 
stadig). 
Allerede efter et år i Skårup blev Per 
formand for Idrætsforeningen (SFI) og 
var der i 6 år. Det var en god måde at 
komme ind i lokalesamfundet på og 
lære det at kende. 
”Jeg blev taget fantastisk godt imod!” 
pointerer Per, ”Det er jo et godt og 
levende lokalområde.” 
I forvejen kendte Per nogle gymnaster 
og aktive i lokalsamfundet i Skårup, så  

 Indvielse af hallen med gymnastik  det var let at komme ind og være med, 
og Per var meget ydmyg overfor det. 
Det var meget værdifyldt for både Per, 
familien og skolen. 

Andre engagementer 
Mange af skolens lærerne er aktive i lokalsamfundet. Per, der nu ikke længere er formand for 
idrætsforeningen, sidder i Vejstrup Efterskoles bestyrelse. Ligesom han lægger en del kræfter i arbejdet i 
ledernes bestyrelse (LIFS) Ledere I Frie Skoler (privatskoler, friskoler, efterskoler). ”Det et godt netværk.” 
Siger Per, ”Jeg havde jo ikke været leder før, jeg kom til Øster Aaby Friskole, så det har været og er vigtigt 
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for mig at have nogle at sparre med om det” Per bruger meget tid på skolepolitik, og finder det spændende 
at indgå i det organisatoriske arbejde. 

  
Skolen i samfundet 
Hvordan indgår skolen så i lokalsamfundet er 
mit næste spørgsmål.  
Per nævner først, at skolens elever bor tættere 
på skolen end for bare 10 år siden. På den 
måde er skolen blevet mere lokal. Der er også 
blevet åbnet op efter hallen stod færdig og 
Skårups mange medlemmer af 
idrætsforeningen kom en tur forbi skolen en 
gang om ugen. I det hele taget er 
gymnastikken central her, eftersom skolen 
også har mange friskolebørn med til  

Per ved kunstvæggen i forhallen                 gymnastikopvisning i både i Skårup og  

–skabt af elever fra Friskolen             Svendborg. Og desuden deltager skolen også i 
fx Svendborgløbet hvert år. 

 
Friskolen har også lærerpraktikanter fra både Odense Seminarium og Den fri lærerskole. Og selvfølgelig fra 
Skårup Seminarium inden det lukkede. Det ærgrer Per –som så mange andre i Skårup- at de ville gå så vidt 
at lukke det. 
 
Skolen har deres egen skolebus, der hver dag henter børn på Thurø, i Tved og Østre del af Svendborg samt 
Vejstrup og Oure. 
Det koster omkring 250- 300 kr. om måneden i 11 måneder at køre med skolebus. Skolebusserne indrettes 
efter, hvornår eleverne har fri. Nogle enkelte elever bruger de offentlige busser, når de passer.  
  
Elever og hverdag 
Friskolen har næsten fyldt op på alle klassetrin og 
det betyder i denne verden 22 elever i hver klasse 
og 24 elever pr. klasse i overbygningen. I 
folkeskolen må der være op til 28 elever i en klasse.  
Indtil 2007 var klassekvotienten endnu lavere –kun 
20 elever pr. klasse- men det blev for 
omkostningsfuldt i forhold til de mange ting man 
gerne ville med skolen. 
Friskolen har længe haft lange ventelister og i 
øjeblikket bliver de endnu længere. ”Vi har mange 
henvendelser fra forældre til især 
overbygningselever efter den nye skolestruktur i 
Svendborg Kommune” fortæller Per ”desværre må 
vi sige nej til langt de fleste”. ”Vi kunne godt lave          Elever ved skolen 130 år jubilæum i 2008  
2 spor med den efterspørgsel, der er. Men for det 
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 første har vi ikke de fysiske rammer og for det andet er det ikke det, vi vil” siger Per. Skolen bygger på 
værdier som nærhed, tryghed og det forpligtende fællesskab, og derfor er Per ikke interesseret i den bliver 
større.  
 
Hverdagen på skolen er struktureret med 3. lek. af gangen med en halv times pause imellem. En lang pause 
giver også mulighed for bevægelse, hvilket mange af eleverne benytter sig af.   
Skolen har 3 fælles emneuger om året ofte på tværs af alle årgange; fx her op til påske har de arbejdet med 
naturens kræfter. Herudover ligger der i hver klasse uger som fx filmfestivalsugen for 8. kl. 
Om fagene fortæller Per, at de udbyder de klassiske fag, men at eleverne derudover har fortælling på 
skemaet. Per har selv 1. klasse i fortælling for at lære skolens nye børn at kende. ”Det er altid dejligt at 
komme ind til børnene i 1.klasse” Siger Per, som synes det er meget vigtig og sjovt at holde fast i kontakten 
til børnene og undervisningen, selvom han nu har været leder i 10 år.  
 
Per har fået indfriet mange af de visioner, han havde, da han tiltrådte stillingen for 10 år siden. Men der er 
stadig meget at arbejde med. ”Læringscentret har der været talt om siden hallen blev bygget og nu bliver 
det endelig virkelig” Siger en glad skoleleder.   
Også IT –området optager Per meget. ”Det er jo en rivende udvikling. Det kan være svært at finde ud af, 
hvad det kan betale sig at investere i” siger Per. I de nye klasseværelser er der kommet smartboards og 
skolen har både et computerrum og bærbare computere til at tage med ud i klasserne. De ældste elever 
har som regel deres egne computere.  
Men om næste skridt er fx Ipads kan Per ikke siger noget om endnu.     
Per har sørget for, at skolen har beskrevet progressionen fra 0.kl. – 9. kl. også inden for IT -undervisningen. 
Så der er en rød tråd i, hvad eleverne lærer på området. 

 
Musik  
Musik er en af friskolens andre 
vigtige prioriteter. Der er fx 
hvert år en stor forårskoncert i 
hallen. Allerede i børnehaven er 
børnene med på scenen til 
forårskoncerten. 
Også børnehavens navn; 
”Tryllefløjten” er en henvisning 
til skolens stolte 
musiktraditioner.  
Hver morgen samles hele skolen 
til morgen sang. Klasserne 
vælger på skift sang fra den  

Nye klasseværelser  Danske skolesangbog og Per 
be´r en morgenbøn, så alle kan  

samler tankerne inden skoledagen går i gang. Èn gang om måneden er der samling på en times tid, hvor 
der er enten fortælling eller indstudering af nye sange på tapetet. 
Skolen tilbyder også frivillig musik, som 75 % af eleverne vælger at benytte sig af. Som altså er en ekstra 
gang musik om ugen. 
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Sang og fortælling er stolte traditioner, der holdes fast i for at medvirke til opdragelsen af eleverne til gode 
samfundsborgere og til livet. 
”Det allervigtigste er, at her hver dag er glade 
børn, der godt kan lide at være her” siger Per  
  
Det er et dejligt sted at være for både lærere, 
leder, børn og forældre. ”Her er en god 
energi” siger Per. Der er 35 fastansatte alt i 
alt på skolen. Heraf 14 lærere.   
En af styrkerne af nærheden, de har ikke lyst 
til at have flere spor fx  
 
Rejser 
På Øster Aaby Friskole har man stadig 
lejrskoler på hver årgang. ”Vi har udveksling  
med klasser på Ålandsøerne (mellem Sverige 
og Finland)” Den tradition holder Per fast 

Musikundervisning                  i selvom den er 26 år gammel. 
              Turen til Ålandsøerne ligger i 6. klasse. 

Selv er Per en berejst mand. Han har fx både været i Australien og Israel, men hans største rejse var, da han 
og hans kone Lisbeth tog en rejse rundt i østen i et lille års tid i begyndelsen af 80’erne.  
Især Indien rørte de to, med al dens fattigdom, tiggeri og de store forskelle mellem rig og fattig.  
Siden per tiltrådte lederjobbet, har der ikke været rum til de helt store, lange rejser, men han og Lisbeth 
har genset Indien i forbindelse med deres ældste søn –Niels´ deltagelse på verdensholdet i gymnastik (som 
du sikkert har læst om i Folk og Fæ). De tog ned for at se ham og holdet og overnattede i den forbindelse 
hos en indisk kostskoleleder, det var meget spændende for Per, der jo selv er i samme branche. I det hele 
taget var det virkelig interessant at gense Indien og alle de forandringer landet havde gennemgået i den 
årrække, der var gået. Pludselig var der importvarer over alt. Der var masser af biler af udenlandske 
mærker, hvilket ikke var noget man så i 80’ernes Indien. 
 
Rummelighed 
Men det er ikke kun på rejser Per er åben overfor andre 
mennesker. Også i professionelt øjemed, er rummeligheden 
væsentlig. ”Der skal være og er plads til alle her på skolen” 
siger Per. Der går allerede elever med fx fysiske handicap på 
skolen. Lærerne er uddannet i hele det testapparat, der kan 
være med til at afdække om nogle børn har særlige 
vanskeligheder, ligesom de er i folkeskolen. Desuden har 
friskolen et godt og udmærket samarbejde med PPR 
(PædagogiskPsykologiskRådgivning) i Svendborg.   
”PPR gør et fantastisk stykke arbejde” understreger Per. 
Men der ligger nogle udfordringer i horisonten. Det handler                 ”Skolens hjerte” 
især om udfaldet af inklusionsdebatten bliver på folkeskoleområdet,  
og hvordan vilkårene i folkeskolen bliver herefter. Friskolens statstilskud afhænger nemlig af den 
gennemsnitlige pris for en elev i folkeskolen. Derudover kan man måske forestille sig, at der kommer et 
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større pres på friskoler, da nogle elever med særlige behov bedre vil kunne rummes og trives bedre i et 
miljø med få mennesker omkring sig. Efter strukturen på kommunens folkeskoler er helt lavet om, er der 
ikke mange små skoler tilbage i det offentlige system. Og det kommer friskoleverdenen formodentligt til at 
mærke. 

 
I forlængelse af 
rummeligheden er en 
anden af skolens 
formulerede værdier, 
nemlig ”det forpligtende 
fællesskab”, det er vigtigt 
at børn oplever at kunne 
indgå i forpligtende 
fællesskaber. På skolen går 
også forældrene foran med 
det gode eksempel, når de 
fx hjælper til at lave lidt 
håndværksarbejde eller 
lign. 
 

             Skolens bestyrelse ved indvielsen af Børnehaven 
 
Det er også en håndsrækning til økonomien. ”Det statslige tilskud bliver skåret ned med én procent om året 
i disse år” fortæller Per, ”og da tilskuddet bliver udregnet med baggrund i udgiften til den gennemsnitlige 
folkeskoleelev, er det ikke flere kr. og øre, vi regner med i de kommende år. Vi får en andel betalt af 
forældrene, ligesom vi for ikke så længe siden satte klassekvotienten op, så vi klarer os meget fint.” 
Og betalingen holdes på et niveau, hvor de fleste kan være med. Taksterne for næste skoleår er således: 
890 kr. i skolepenge pr. elev og 1000 kr. for en SFO plads. (hvilket er noget billigere end de offentlige) 
”Det er lidt dyrere end at vælge det kommunale tilbud” siger Per ”men det skal det også være, heri ligger 

tilvalget”. 

         SFO’ en og hallen 
           set fra skolegården 
 
 

Nye arbejdspladser til lærerne med udsigt over skolegården 



11

Forældrenes skole  
Forældrene engagerer sig 
meget i skolen. ”Det er jo 
forældrenes skole”, som 
Per siger. 
Både i forhold til at give 
en hånd med, fx da 
børnehaven  
    
blev bygget, og 
forældrene deltager i 
skolen på mange måder 
og lige så meget, som de 
har tid til.  
Der er forældredag en 
gang om året; som består 
af 4 undervisningstimer, 
hvor forældrene ser 
eksempler på, hvad der konkret  Forældre laver udhæng ved SFO’ en 
sker i undervisningen.                  
 
   
Motorcykel – har Lisbeth fået en? 
Til sidst er der kun et enkelt spørgsmål, jeg bare må have svar på. I artiklen i Folk og Fæ fra 2002, hvor Per 

blev ansat, stod der nemlig, at Per havde fået 
sig en motorcykel, og at hans kone også snart 
skulle have én. Så dette måtte jeg lige høre om.  
Per griner højt: ”Ha, ha –nej, hun har ikke fået 
én endnu. Der har været andre ting, der talte 
mere. Men jeg har altså stadig min motorcykel 
og kører indimellem på den.” 
 
Så mens Per kører mod solnedgangen og styrer 
Øster Aaby Friskole ind i det næste årti med 
ham ved roret – ønsker vi fra Folk og Fæ 
tillykke med de første 10 år og held og lykke 
med de næste! 
 
 
 
 
 
Per på skuldrene af en af lærerne ved 
hallens rejsegilde 
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 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

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

Vejstrup blik - VVs as

GAs- OG OlieFYrserViCe
tlF. 6228 1138

www.VejstrupblikVVs.dk
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Lokalhistorisk Arkiv / Lokalhistorisk Forening 
i Skaarup 

Hvad er det for noget? 
 

Det sker af og til, at en af bestyrelsens medlemmer bliver stillet dette spørgsmål. 
Ved kommunesammenlægningen i 1970, hvor Skårup Kommune/Sogn blev ind-
lemmet i storkommunen Svendborg, var der nogle mennesker i Skårup, der i 
bogen ”Skårup Sogns historie” beskrev den nedlagte kommunes historie. 
Overskuddet ved salget af bogen blev senere brugt ved oprettelsen af arkivet og 
foreningen, der blev stiftet i 1981 
. 
 
Lokalhistorisk Arkiv har et lokale på Skårup Bibliotek. Her opbevares en mæng-
de gamle papirer (arkivalier), fotos, film, dias, lydbånd, protokoller fra nedlagte 
foreninger og virksomheder, kopier af kirkebøger og folketællinger samt gamle 
kort over by og sogn, men ikke genstande, da arkivet ikke er et museum. 
 
Arkivet har åbent den første mandag i hver måned fra kl. 17-18 og ellers efter af- 
tale med et bestyrelsesmedlem. Her kan I få hjælp til at finde jeres forfædre, hvis 
de er født i sognet. Vi kan måske også hjælpe med gamle billeder eller oplysnin-
ger om jeres hus eller vej. Vi vil selvfølgelig også gerne låne gamle billeder her fra 
sognet til kopiering. 
 
 
Foreningen holder sine møder på Skårup Bibliotek. Der er 4 foredrag i løbet af 
året, som oftest med lokalhistorisk indhold. Desuden er der en sommerudflugt til 
et interessant historisk sted. 
  
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Der er generalforsamling i april måned. Arkiv 
og forening har fælles økonomi. Svendborg Kommune yder et årligt tilskud på 
7.500 kr. til driften, og desuden bor vi gratis på biblioteket. 
 
Det årlige kontingent er på 40 kr. pr. medlem, og vi har gennem de sidste år haft 
et uforandret medlemstal på ca. 150. Vore møder er ikke offentlige og annonceres 
heller ikke, men ca. 14 dage før hvert arrangement får medlemmerne et brev 
herom. Møderne afholdes normalt på mandage eller onsdage; udflugten på en 
lørdag først i juni. 
 
Formand: Richard Sørensen – 6223.1443 
Næstformand: Erik Egeskov – 6223.1351  
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FASTELAVN I DAGPLEJEN I SKÅRUP

"Fastelavn er mit navn....", "Kan du gætte hvem jeg er...." og andre sange blev sunget da 
ca. 40 børn, deres dagplejere samt forældre og bedsteforældre fejrede fastelavn i Skårup.

Klokken 9.30 mødtes vi i 
hallen hvor vi havde sat 
forskellige legeredskaber 
frem. Vi legede og hygge-
de os og så de forskellige 
udklædninger án, indtil alle 
var ankommet. Der var alt 
fra smukke prinsesser og 
seje cowboys til alverdens 
dyr.

Efterfølgende sang vi i 
fællesskab fastelavns-
sange og så var der dømt 
lækkerier. Dagplejerne 
havde bagt lækre boller 
og medbragt frugt og 
grønt som vi spiste i hal-
lens cafeteria.

I kostumer blev der leget videre og hygget,
indtil alle var trætte og 
barnevognene kaldte 
på de mindste.

Tak til alle deltagende forældre 
og bedsteforældre.

Marianne
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Ane & Kirstines indsamling.  
Hjælp før det er for sent. 

 
Vi er to piger på 12 og 13 år. Vi har lavet vores egen hjælpeorganisation, 
hvor vi samler penge ind til et godt formål.  
Vi har tit tænkt på, at vi gerne ville hjælpe, men vidste bare ikke, 
hvordan vi skulle komme igang.  
En dag, hvor vi sov sammen, så vi et indslag i fjernsynet. Det handlede 
om en lille pige nede fra Afrikas Horn.  
Hun havde vandret i flere dage og hun havde en mor, 4 søskende, og sin 
far. Da hun kom til flygtningelejren, havde hun kun sin far tilbage, og 
pigen var helt brændt af solen og helt vildt tynd.  
Efter det indslag skrev vi rundt til mange forskellige 
hjælpeorganisationer, for at finde ud af, hvordan vi kunne gøre noget.  
Vi fik svar fra næsten dem alle sammen, men vi valgte at støtte Red 
Barnet, med fokus på katastrofer og nødhjælp i hele verden. 
Alle dem fra Red Barnet har været meget søde til at hjælpe og give os 
mange gode ideer. Vi har nu også kontakt til 2 meget søde journalister, 
som har været til meget stor hjælp.  
 
Vi har lavet vores egen indsamling 
og vores egen lille hjemmeside, hvor  
man kan gå ind og donere penge.  
Indsamlingen hedder ”Før det er for 
sent” og du er MEGET velkommen 
til at gå ind og kigge på den.  
Www.betternow.dk\hjælp-før-det-
er-for-sent. 
 
 
 

 

Til dem der har facebook, har vi lavet en side, hvor du kan gå ind og 
donere penge og deltage i sjove konkurrencer. Pengene går via vores 
indsamling videre til  
Red Barnet. 
 

Kirstinejueljensen@gmail.com 
Ane@kirkmand.dk 
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PORTRÆT AF EN SPONSOR 
Tekst:	  Vibe.	  Fotos:	  Henning	  &	  Charlottes	  egne 

På	  Åbyvænget	  i	  Skårup	  bor	  en	  af	  bladets	  sponsorer,	  Kiropraktor	  Charlotte	  Hyldal	  sammen	  med	  sønnen	  Albert.	  
Familien	  flyttede	  til	  Skårup	  i	  januar	  2011	  og	  Charlotte	  er	  rigtig	  glad	  for	  at	  bo	  i	  byen.	  Folk	  og	  Fæ	  har	  besøgt	  hende	  i	  
klinikken	  i	  Svendborg	  for	  at	  høre	  om	  hendes	  virksomhed,	  som	  i	  dag	  rummer	  endnu	  en	  ansat,	  Marianne	  Christoffersen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Baggrund.	  
Kiropraktor	  uddannelsen	  er	  en	  5	  årig	  
universitetsuddannelse,	  som	  består	  af	  bachalor	  +	  
kandidat	  grad	  samt	  1	  års	  praktik,	  hvor	  man	  arbejder	  
på	  en	  autoriseret	  klinik	  og	  derved	  får	  patienterfaring	  
med	  supervision	  af	  en	  erfaren	  kiropraktor.	  Charlotte	  
har	  taget	  sin	  uddannelse	  på	  universitetet	  i	  Odense	  og	  i	  
England	  samt	  praktikforløbet	  i	  Svendborg.	  Hun	  blev	  
uddannet	  i	  1995.	  	  

Efter	  praktikperioden	  fortsatte	  Charlotte	  som	  
almindelig	  assistent	  i	  2½	  år,	  hvorefter	  hun	  fik	  
ansættelse	  på	  en	  klinik	  i	  Odense,	  hvor	  hun	  arbejdede	  
med	  alle	  aldersgrupper,	  men	  især	  børn	  og	  unge.	  Her	  
blev	  Charlotte	  i	  3½	  år,	  før	  hun	  i	  2002	  startede	  sin	  egen	  
klinik	  i	  lokaler	  med	  tilknytning	  til	  Finesscenteret	  på	  
Nyborgvej.	  Charlotte	  var	  spændt	  på,	  om	  der	  var	  

patientgrundlag	  til	  4	  kiropraktor-‐klinikker	  i	  Svendborg.	  
Det	  viste	  sig,	  at	  ca.	  50	  %	  af	  Charlottes	  tidligere	  
patienter	  fra	  både	  Odense	  og	  Svendborg	  flyttede	  med	  
hende.	  Det	  gik	  over	  al	  forventning	  og	  for	  2	  år	  siden	  
flyttede	  hun	  sin	  klinik	  til	  nogle	  selvstændige	  lokaler	  i	  
den	  smukke	  gamle	  præstegård	  på	  Lundevej	  7.	  	  

Marianne	  Christoffersen	  blev	  oprindelig	  ansat	  hos	  
Charlotte	  som	  barselsvikar,	  da	  Charlotte	  skulle	  have	  
Albert.	  Marianne	  tog	  hele	  sin	  uddannelse	  på	  
universitetet	  i	  Odense	  og	  har	  siden	  haft	  arbejde	  både	  i	  
Hjørring	  og	  i	  Kolding.	  Marianne	  bor	  i	  Svinninge	  på	  en	  
gård	  på	  Midtfyn	  med	  sin	  mand	  og	  deres	  to	  små	  børn.	  
Da	  Charlotte	  gik	  på	  barsel	  i	  2009,	  arbejdede	  Marianne	  
således	  alene	  klinikken	  i	  et	  år	  og	  gik	  derefter	  selv	  på	  
barsel.	  I	  2011	  besluttede	  Charlotte	  at	  udvide	  
medarbejder	  -‐staben	  fra	  0	  til	  1	  og	  Marianne	  fik	  
fastansættelse	  efter	  sin	  barselsperiode.	  	  
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Det	  var	  en	  stor	  beslutning,	  men	  både	  Charlotte	  og	  
Marianne	  er	  rigtigt	  glade	  for	  samarbejdet.	  Der	  er	  
mange	  fordele	  ved	  at	  være	  to,	  fordele	  som	  i	  sidste	  
ende	  giver	  en	  meget	  bedre	  service	  til	  patienterne.	  
Klinikken	  har	  således	  kunnet	  udvide	  sin	  åbningstid,	  så	  
det	  i	  dag	  er	  meget	  nemmere	  at	  få	  en	  passende	  tid	  og	  
åbningstiden	  kan	  bibeholdes	  også	  under	  sygdom	  og	  
ferie.	  Charlotte	  og	  Marianne	  har	  tillige	  store	  fordele	  
ved	  det	  faglige	  samarbejde.	  Deres	  erfarings	  -‐	  og	  
interesseområder	  supplerer	  hinanden,	  så	  de	  kan	  
supervisere;	  rådgive	  og	  vejlede	  hinanden.	  De	  har	  
sammen	  opbygget	  en	  ny	  hjemmeside	  og	  for	  nylig	  har	  
de	  etableret	  klinikkens	  eget	  digitale	  røntgenapparat.	  

Kiropraktisk	  behandling	  
Kiropraktik	  kommer	  fra	  græsk	  og	  betyder	  ”Praksis	  
med	  hænderne”.	  En	  kiropraktor	  behandler	  mekaniske	  
problemer	  i	  bevægeapparatet	  ved	  med	  sine	  hænder	  
at	  korrigere	  led	  og	  muskler	  i	  rygsøjle,	  bækken,	  arme	  
og	  ben	  –	  uden	  brug	  af	  medicin.	  Sommetider	  gives	  
massage.	  Charlotte	  kan	  endvidere	  give	  akupunktur	  til	  
lindring	  af	  muskelsmerter,	  hvis	  det	  er	  nødvendigt.	  	  

Kiropraktik	  er	  en	  holistisk	  behandlingsform,	  der	  
betragter	  mennesket	  som	  helhed	  og	  har	  som	  mål	  at	  få	  
kroppens	  led	  og	  muskler	  til	  at	  fungere	  optimalt,	  så	  
kroppen	  kommer	  i	  balance.	  Da	  kroppens	  dele	  både	  
det	  fysiske,	  kemiske	  og	  psykiske	  hænger	  sammen	  kan	  
muskelsmerter	  ofte	  sætte	  sig	  som	  problemer	  helt	  
andre	  steder	  i	  kroppen,	  ligesom	  psykiske	  problemer	  
kan	  sætte	  sig	  som	  muskelsmerter.	  Derfor	  kan	  
kiropraktoren	  lindre	  og	  helbrede	  mange	  
forskelligartede	  lidelser.	  Hos	  Marianne	  og	  Charlotte	  
kommer	  folk	  med	  hovedpine,	  bækkenløsning	  og	  
andre	  ryggener,	  overbelastning	  af	  led,	  forstuvning,	  
slidgigt,	  rygsmerter,	  Scheuermanns	  sygdom,	  
diskusprolaps	  m.	  m.	  m.	  	  

Når	  patienten	  kommer	  første	  gang	  hører	  Charlotte	  
eller	  Marianne	  om	  hans	  /	  hendes	  sygehistorie.	  De	  har	  
brug	  for	  at	  komme	  hele	  vejen	  rundt	  om	  problemet	  og	  
høre	  om	  eventuelle	  skader,	  medicinforbrug,	  
motionssvaner,	  arbejdsstillinger,	  psykiske	  problemer	  
osv.	  Så	  tager	  de	  stilling	  til,	  om	  der	  er	  brug	  for	  
røntgenbilleder.	  Derefter	  bliver	  patienten	  grundigt	  
undersøgt.	  På	  baggrund	  af	  alt	  dette	  finder	  Charlotte	  
og	  Marianne	  ud	  af,	  hvad	  der	  er	  galt	  og	  kan	  således	  
afgøre,	  om	  det	  er	  noget,	  de	  kan	  behandle	  eller	  om	  der	  
skal	  henvises	  til	  andre	  relevante	  behandlingsformer.	  
Klinikken	  har	  gennem	  tiden	  etableret	  et	  netværk	  af	  
læger	  og	  andre	  behandlere,	  som	  de	  har	  et	  godt	  
samarbejde	  med.	  

Når	  de	  har	  stillet	  diagnosen	  og	  lavet	  en	  plan	  for	  
behandlingen,	  prioriterer	  de,	  at	  patienten	  får	  en	  
nøjagtig	  forklaring	  på	  det	  hele.	  
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Specialområder.	  
Både	  Charlotte	  og	  Marianne	  har	  en	  bred	  erfaring	  med	  
alle	  dele	  af	  kiropraktikken.	  De	  har	  taget	  et	  masse	  
supplerende	  kurser	  og	  har	  haft	  mange	  forskellige	  
patienter	  mellem	  hænderne.	  De	  har	  dog	  begge	  nogle	  
områder,	  som	  de	  brænder	  for.	  

Marianne	  er	  specielt	  interesseret	  i	  træning	  og	  
øvelsesprogrammer.	  Som	  en	  del	  af	  klinikkens	  
behandlingsforløb	  har	  hun	  fokus	  på,	  hvad	  den	  enkelte	  
patient	  selv	  kan	  gøre	  for	  at	  bedre	  sin	  tilstand.	  Man	  
kan	  fx	  ændre	  sine	  arbejdsstillinger,	  lære	  en	  speciel	  
løfteteknik,	  justere	  sine	  møbler	  eller	  lave	  små,	  daglige	  
styrke-‐	  eller	  strækøvelser.	  Hun	  arbejder	  en	  del	  med	  
stabilitetstræning	  og	  har	  de	  sidste	  5	  år	  undervist	  i	  
træning	  med	  store	  bolde	  og	  elastikker.	  

	  
En	  af	  Charlottes	  mærkesager	  er	  børnebehandling.	  
Hun	  har	  speciel	  fokus	  på	  børnekiropraktikken	  og	  
håber	  der	  kan	  komme	  mere	  opmærksom	  på	  
børns	  problemer.	  En	  dårlig	  ryg	  eller	  nakke	  
grundlægges	  i	  barneårene	  og	  hvis	  det	  ikke	  
behandles,	  kan	  det	  give	  ryggener,	  som	  er	  meget	  
sværere	  at	  behandle	  senere	  i	  livet.	  Det	  er	  vigtigt	  
at	  sætte	  tidligt	  ind	  og	  rette	  skavanker	  og	  dårlige	  
vaner.	  Børnekiropraktikken	  kan	  behandle	  fx	  kolik,	  
allergi,	  søvnløshed,	  astma,	  hold	  i	  nakken,	  
motoriske	  problemer,	  mellemørebetændelse,	  
hovedpine,	  rygsmerter,	  indlæringsproblemer,	  
koncentrationsbesvær	  og	  urolighed.	  

Børn	  oplever	  ikke	  smerte	  som	  voksne	  gør,	  men	  
reagerer	  ofte	  ved	  at	  blive	  urolige,	  pylrede,	  hidsige	  
eller	  utilpassede.	  Mange	  forældre	  er	  betænkelige	  ved	  
at	  tage	  deres	  babyer	  og	  børn	  med	  til	  kiropraktoren,	  
fordi	  de	  tror,	  det	  gør	  ondt	  på	  barnet,	  men	  kiropraktisk	  
behandling	  af	  babyer	  og	  små	  børn	  består	  af	  meget	  
lette	  tryk.	  
Børns	  kroppe	  reagerer	  hurtigt	  på	  den	  rette	  behandling	  
og	  der	  opnås	  ofte	  store	  forandringer	  ved	  bare	  få	  
behandlinger.	  Charlotte	  har	  flere	  eksempler	  på	  
markante	  forbedringer	  af	  børns	  læse	  –	  og	  
tegnefærdigheder	  efter	  kiropraktisk	  behandling.	  

Klinikken	  har	  overenskomst	  med	  Sygesikringen,	  så	  alle	  
patienter	  får	  tilskud,	  hvis	  man	  medbringer	  det	  gule	  
sygesikringskort.	  Der	  kræves	  ikke	  henvisning	  fra	  lægen	  
for	  at	  opnå	  tilskud.	  

Du	  kan	  læse	  mere	  om	  Charlottes	  og	  Mariannes	  
arbejde	  på	  klinikkens	  hjemmeside:	  	  
www.kiropraktor-‐hyldal.dk
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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.malerfj.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

Til faste 
priser

og aftalt tid

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289
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SKÅRUP BORGERFORENING PÅ FASTELAVNSOPTOG

Så var Skårup Borgerforening igen i år ude på deres årlige Fastelavnsoptog, vi syntes det gik ud over alle 
forventninger. For der var jo ferie ugen efter, og det gjorde jo det at der var en del der ikke var hjemme.
Men vi vil have lov til at sige alle jer, der støtter os mange tak.

Så er Far og svirsøn ved at gøre en af bilerne klar Fredag aften, 
på Værkstedet i Øster Åby, ved Thonnas Johanse
  
Vi er meget glade for at der vil komme nogle unge 
mennesker og hjælpe os med pyntningen af bilerne

Ja der skal jo også lige være plads til en lille pause, 
når det nu skal være Fredag aften der skal pyntes biler.
Det er måske lidt svært at se det, men Kaj Johansen, 
var lige inde og hilse på os. Selv om det er sønnen 
der har overtaget, vil Kaj jo gerne følge med.

Lørdag morgen, klovne skal pyntes    

Resultatet bliver da noget lunden, også for Vognmanden Arne Bondo. 
Der har været med nu i 50 år og Susan bliver også pyntet, og nu længer hen på dagen vi kom. 
Nu mere pyntet blev hun jo………
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Der blev jo mange fine resultater, på udsmykningen. Og nu er vi klar og så af sted går det.

 

         Men ikke noget med at gå over vejen 
         uden at se sig for, for så falder 
         Fars hammer.
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Så er det blevet søndag, Og hallen er klar til at børnene kan 
komme og slå katten af tønden, og der blev slået…………
 

 
 Og slået, med alle kræfter

 Og så lykkes det, af en stærk pige.

 
 Der var jo også mange flotte udsmykninger

 Af alle karakterer
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Og de flotteste udklæde skulle have et gavekort, det 
stod Michael Luthi fra Svendborg Sparekasse for, 
vores Sponsor i Hallen. 

Og alle blev glade for deres gaver

        
       
Og der var jo mange pæne udsmykninger af den ene og anden karakter.   
Så er hallen ryddet op efter tøndeslagning, nu er det søndag aften. Og det er jo stadig dagen derpå.  Men vi 
vil gerne have lov til at sige jer alle tak, for at i støtter op omkring vores ting. Vi er også i fuld gang med at 
lave en hjemmeside, den kan ses på www.skaarupsognsborgerforening.dk

Har dit barn en ulykkesforsikring? 

Var du klar over at kommunen ikke længere har en ulykkesforsikring på dit barn, når det er i skole 
eller i institution!  

Når du skal have en ulykkesforsikring til dit barn, anbefaler vi følgende: 
• Summen på forsikringen skal minimum være på kr. 1.000.000 
• Invaliditetsgrad fra 5% 
• Tandskadedækning  
• Strakserstatning, hvor der vil blive udbetalt 1% af summen inden 14 dage, hvis dit barn 

f.eks. brækker en arm eller et ben. (Bliver også udbetalt, selvom barnet ikke får et mén 
efterfølgende.) 

Vælg et forsikringsselskab som også dækker : 
• Når dit barn arbejder i sin fritid. 
• Når dit barn går til sport, herunder dykning, gymnastik og ridning. 

Prisen for en børneulykkesforsikring er ca 900 kr. årligt for et barn og ca 1.400 for 2 børn årligt. 

Spørg dit forsikringsselskab om de dækker ovenstående eller kom ned i Svendborg Sparekasse, 
hvor vi gerne hjælper dig med at få et overblik. 
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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

Møbler-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

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
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Portræt af en sponsor 
 
 

Jimmy Hermansen 
Have og Park Center Svendborg 

 
 
Fra Folk og Fæ står vi foran Have og Park Center Svendborg, på Tvedvej 170 i Svendborg. Indehaveren 
er en lokal dreng. Jeg står og kigger ud over et stort udvalg af plæneklippere i mange udgaver – med og 
uden brødmotor, græstrimmer, flishuggere, små gravemaskiner eller hedder det en Bobcat? Ja hvor sku´ 
jeg vide det fra, med min begrænsede mekanik-viden. 
      

 
 
Det hele begyndte i 2008 fra hjemmeadressen Nyborgvej i Øster Åby, under navnet Jimmys Garage. Her 
var der kun ham selv ansat. Men succesen blev hurtig stor, da der kom mange erhvervskunder til i løbet af 
det første år. Så stod det klart for Jimmy, at der var grundlag for en udvidelse af firmaet.  
Der blev kigget på flere mulige beliggenheder, og leget med tanken om at få bygget noget nyt, men da der 
kunne arrangeres en hurtig overtagelse af Sydfyns Maskin Service på Tvedvej, faldt valget på det.  
 

 

 

 
Jimmy er en gammel kending i branchen. ”I alt har 
jeg arbejdet med have- og parkmaskiner i omkring 30 
år, så det er jo ikke nyt for mig mere. Jeg har tidligere 
været ansat bl.a. hos SMK på Grønnemosevej i 
Svendborg 
Hvordan blev du plæneklippermand? – spørg en i 
teknikken uerfaren interviewer.  
Jimmy fortæller, at han fra ganske ung, har 
interesseret sig for at rode med mekanik, og da han fik 
mulighed for at få arbejde inden for området, slog han 
til. 

    Interessen for  mekanik er gået i arv.   
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I firmaet arbejder hans søn Nick, der i 2010 
blev udlært som lastbilsmekaniker hos 
Autohuset Vestergaard i Svendborg, og som 
en stolt fader fortæller, blev udnævnt til Årets 
Lærling 2011.  
Både far og søn arbejder ca. 60 timer om 
ugen. ”Når man køber sådanne noget som 
dette her, skal der arbejdes. Nu efter et år 
kører der en god rutine i hverdagen. 

 

 
 
Udover far og søn, er der nu yderligere 2 mand på værkstedet og en kontordame. Dygtige værkstedsfolk 
med meget erfaring. En af de ansatte er Jimmys tidligere mester, så mester er nu mester for mester. I 
frokoststuen går de to værkstedansatte under navnet Seniorklubben, da de er henholdsvis 62 og 65 år. I 
personalegruppen, har de stort set alle, kendt hinanden i mange år, så Jimmy tænker det er lidt som en 
familie. Der er til hverdag tid til samvær og hygge, bl.a. med frisk franskbrød og varm leverpostej til 
formiddagskaffen i personalestuen. Jimmy fortæller: I sommerhalvåret kan vi godt en fredag finde på at 
tænde op i grillen efter fyraften og så smide et par pølser på.  
 

 
 

 
Tidligere har Jimmys Garage mest betjent erhvervskunder, men med den mere centrale beliggenhed i 
Svendborg og den tilhørende butik,  er der kommet mange flere privatkunder ind som er interesseret i en 
ny plæneklipper, motorsav eller andet. Eller som ganske enkelt skal have repareret deres gamle maskine.  
”Det vi kan tilbyde kunderne er ekspertise og service. Hos os vil kunderne opleve, at vi er der for at 
betjene dem og yde dem en god rådgivning på området.”  
Blandt de mange erhvervskunder i området er blandt andet Svendborg Andelsboligforening, Svendborg 
Kommunes Entreprenør afdeling, BSB/Domea, samt flere anlægsgartnere og kirkegårde. 
Mottoet for en god kundepleje er: at kunne tale med alle uanset om de kommer i outfit med slips eller 
gummistøvler 
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Privat har Jimmy fire børn i alderen 22 – 18- 14 -5 
år. 
Mens vi sidder der, kommer sønnen Nick på 22 år 
til værkstedet, og tager sig af at få maskinerne 
ryddet ind, og det er ikke uden stolthed, at Jimmy 
fortæller om sønnen Nick, der arbejder med og 
tager en stor del af ledelse og ansvar, når far ikke er 
der. 
De sidste 4 år, er det ikke blevet til så meget ferie. 
Jimmy fortæller: Ja det er såmænd bare blevet til 16 
dage. Nu skal jeg nok til at have lidt mere ferie. 
Den skal så bruges i uge 29 i Skagen på 
motorcykeltræf, sammen med hans livs kærlighed – 
hans Harley Davidson. 

 
Hvor stort skal det blive? 
Det er gået stærkt det forløbne år. For bare et år siden var det kun mig, fortæller Jimmy, og selvom der ser 
ud til at være meget plads her, så kniber det alligevel. Vi kunne godt bruge lidt mere plads til maskinerne. 
-Ja det er næsten gået for stærkt. Det kan være svært at følge med. Jeg må sommetider knibe mig selv i 
armen for at overbevise mig om, at det ikke er noget jeg drømmer. Men trods det megen arbejde, bliver 
der tid til lidt indendørs fodbold i Skårup Hallen en gang imellem, i gode venners lag. Der giver også lidt 
frihed for Jimmy, at han privat ikke bor op og ned af værksted og forretning, så når værksted og butik er 
lukket, har han fri – hvis han da lige kan lade være med at tage telefonen.  
Sønnen Nick, der bor i en villa ved siden af værkstedet på Tvedvej, er så den der efter lukketid, kaster et 
øje på det hele efter lukketid. En blomstrende forretning – og en af de små succeshistorier i en krisetid. 

 
 
Besøget endte med, at jeg får købt en græstrimmer til min mand i fødselsdagsgave. Da jeg ber´ om at få 
den pakket ind er kommentaren ” det gør vi ikke – du kan få den med i en stor pose”. Så vær obs. Hvis du 
køber en bobkat eller lille gravemaskine – pakker Have og Park Center Svendborg ikke ind! 
                                                                                                                                                            Skribent: Kirsten Søberg 
 

Tilføjelse til artiklen om tidligere skoleleder Bent Rasmussen. Følgende var glemt/forsvunden i 
omtalen:	  I 1997 blev jeg formand for den selvejende institution SkårupSkolen, og det er jeg stadig. Det er 
et tillidshverv, som jeg sætter meget stor pris på. Det har været utroligt spændende at være med til at 
udvikle og forbedre den. Jeg synes, at vi i dag har en skole, der bygningsmæssigt stadig skal forbedres, 
men det skolemæssige er på et højt niveau. Jeg synes, at der nås særdeles gode resultater. 
Bag skolen står en medlemskreds, og selvom jeg stadig holder meget af Skårup, så synes jeg, at for 
mange svigter ved ikke at bakke op. Husk, hvordan det gik med seminariet.                 (Kirsten Søberg) 
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Åben Skårup-dag den 24. marts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle de tilmeldte til arrangementet mødte op ved 
pladsen ved Brugsen, hvor en stor bus var klar til 
at blive fyldt. Der blev holdt mandtal – og så var 
det ellers ind i bussen – klar til afgang…. 

Undervejs fortalt 
Richard om byen 
og de forskellige 
ting, vi skulle se. 

På Damgården fortalte Elsa og Helen om 
Damgårdsklubben og alle de ting, der foregår 
i huset og i klubben. Og der var masser at 
kigge på.  

 Og så ud i bussen igen… 
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Næste stop: Biblioteket. Her fortalte Anne 
Servais og Erik Egeskov om hhv. biblioteket 
og Lokalhistorisk Arkiv og viste rundt. 

Herefter vandrede vi de få meter over 
til Kirkeladen, hvor Ida og Helle tog 
imod. 

Der blev tid til et kig ind i kirken, 
inden alle gik ud i bussen igen. 
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Så gjaldt det Rideskolen på 
Hovgård, hvor en flok piger 
på flotte heste og Dorthe 
Rohmann tog imod, viste 
rundt og lavede opvisning 
for os.  

Og der var tid til en 
gåtur i det smukke vejr 
rundt om Hovgård og 
nogle af markerne.  

Og endelig var der 
kaffe og lækre kager 
på Skårupskolen, 
imens der blev fortalt 
om skolen. 

Og vores flinke 
chauffør fik også tid til 
at få kaffe, inden vi 
kørte videre til…... 
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…Skårup Hallen, hvor 
Gunnar Nyholm 
fortalte og viste rundt. 

Så var det 
Husflids-skolen, 
hvor Vibeke og 
Solveig fortalte 
og bød på slik… 

Og endelig landede vi i Pensionisthuset, hvor 
der var sandwiches og øl/vand til alle, imens 
der blev fortalt om Borgerforeningen, 
Pensionistforeningen og Skårup Aften. 

Hvilken herlig dag!  
Den gentager vi igen om 1½ år i 2013.  

STOR TAK til  
alle deltagere  
og vore sponsorer:  
De Lilla Busser,  
Super Brugsen og 
Svendborg 
Sparekasse. 

Se mange flere billeder på www.folkogfae-online.dk 
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Skårup Kultur og Idrætscenter 
 
I februar nummeret skrev vi at bibliotekets fremtid i Skårup Kultur og Idrætscenter 
ville blive behandlet af kommunen i marts, men det kom ikke til at holde. 
Kommunen har det på deres møde 10 april, så når du læser dette vil der være faldet 
afgørelse om sagen. 
Vi forventer stadig et positivt udfald, da de beslutninger politikerne allerede har gjort 
ift vores projekt er overvejende positive. 
Følg med i Østkysten, da vi vil informere om beslutningen der. 
 
En generalforsamling er vel overstået, og der var ingen problemer med at besætte 
bestyrelsesposterne. Dette er et udtryk for at dem der arbejder med dette projekt tror 
rigtigt meget på det, og vi alle møder rigtig meget opbakning i lokalområdet. 
 
Dette oplever vi også når vi er i gang med at sælge folkeaktier og sponsorater. 
Grundet vinteren har det ligget lidt stille, men nu er vi i gang igen, så hvis du ikke har 
fået købt en folkeaktie eller et sponsorat endnu, så kontakt os. Vi vil også komme 
rundt eller sælge ved Brugsen. 
 
Vi vil i løbet af maj-juni indkalde til et fællesmøde.  
Mødet skal bruges til at alle dem der mener noget om denne udbygning af 
Skåruphallen kan komme med gode ideer, og evt. være med i den efterfølgende 
planlægning. Hold øje med annoncering i Østkysten. 
 
 
Skårup Kultur og Idrætscenter 
Fmd. Bo Tune, 24886212 email: bo.tune@svendborg.dk 

 
 
Følg også med på folkogfae-online.dk 
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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

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

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
SToR P-PLADS I GÅRDeN
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Fitness	  Skårup	  kan	  nu	  tilbyde	  Zumba	  til	  alle	  over	  15	  år.	  
Berit	  Clausen,	  certificeret	  zumbainstruktør,	  	  

leder	  dansen	  og	  garanterer	  at	  dellerne	  bliver	  rystet.	  	  
	  

Kom	  frisk	  -‐	  det	  er	  for	  mænd	  og	  kvinder,	  unge	  og	  gamle.	  
	  

Træningen	  foregår	  i	  Skåruphallen	  
	  

	  kl.	  19.30	  –	  20.30.	  
	  

på	  følgende	  datoer:	  
	  

Tirsdag	  d	  17/4	  
Tirsdag	  d.	  24/4	  
Mandag	  d.	  30/4	  

	  
Tirsdag	  d.	  8/5	  
Tirsdag	  d.	  15/5	  
Tirsdag	  d.	  22/5	  
Tirsdag	  d.	  29/5	  
Mandag	  d.	  4/6	  

	  
	  Medlemmer	  af	  Fitness	  Skårup	  deltager	  gratis	  ved	  forevisning	  af	  medlemskort.	  

Ikke	  medlemmer	  betaler	  30	  kr/gang	  før	  træningsstart.	  
	  

	  
Med	  Venlig	  Hilsen	  	  

Fitness	  Skårup	  
(Spørgsmål:	  20613575)	  
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Har	  du	  altid	  drømt	  om	  
at	  slå	  på	  et	  traktordæk	  

med	  en	  mukkert?	  	  

Eller	  vil	  du	  bare	  gerne	  
være	  top9it	  før	  

bikinisæsonen?	  Så	  har	  
du	  chancen	  nu!	  

Fitness	  Skårup	  tilbyder	  	  

Outdoor	  Cross*it	  	  
for	  alle	  over	  15	  år.	  

Træningen	  foregår	  bag	  
hallen	  torsdage	  9lg.	  

datoer:	  
3.-‐10.-‐24.-‐31.maj
+7.-‐14.	  juni.	  Du	  kan	  
deltage,	  når	  du	  vil.	  

Medlemmer	  af	  Fitness	  
Skårup	  deltager	  gratis	  
ved	  forevisning	  af	  
medlemskort.	  	  

Ikke	  medlemmer	  
betaler	  30	  kr/gang	  før	  

træningsstart.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Vi	  håber	  at	  se	  rigtig	  mange	  –	  kom	  frisk	  ;-‐)	  
	  

Med	  Venlig	  Hilsen	  
Fitness	  Skårup	  

(spørgsmål?	  -‐	  20	  61	  35	  75)	  
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
Af Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus 

 
Generalforsamling den 20. marts 2012: 
Beretning for 2011: 
Generalforsamlingen den 20. marts 2011, lykkes det ikke at få valgt en ny bestyrelse. Der 
måtte indkaldes til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 4. april, hvor der heldigvis 
meldte sig så mange kandidater, at der måtte afstemning til, og en ny bestyrelse kunne 
konstituere sig den 14. april 2011.  
 
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i det forløbende år. 
 
Støttegruppen har i årets løb afholdt en række succesfulde arrangementer, bl.a. Mexicansk 
aften med Marina Krarup og Oktoberfest med Christiane som tovholdere, støttegruppen har 
også afholdt loppemarked og bankospil, som alle har givet et pænt beløb til anskaffelser til 
huset. 
 
Dilettantforestillingen som også i år var ”lidt vovet” trak over 250 humørfyldte tilskuere, som 
bidrog med et pænt overskud til husets drift. 
 
Udover husets egne arrangementer har der været 40 udlejninger af huset til private i 2011, 
hvilket godt kunne ønskes at være højere, da udlejninger på nuværende niveau langt fra kan 
dække husets drift. 
 
Der gøres en stor indsats for at øge opmærksomheden på vores forsamlingshus, Jørgen skriver 
bl.a. en artikel i hver udgave af Folk & fæ om aktiviteterne i huset. 
 
I løbet af året er der udført forskellige vedligeholdelses arbejder på bygningerne: 

• Gulvet i salen blev slebet og lakeret i juli. 
• Vinduer i garderoben er skiftet. 
• Vinduet i gavlen, og klinkerne på trappen i indgangspartiet er blevet skiftet i løbet 

sommeren, begge dele er sponseret af  ”de 3 gamle mænd”.  
• Der er skiftet udhæng i gavlen mod vejen. 
• Taget er efterset og repareret for løse sten. 
• Snoretrækket til scenetæppet er efter flere dyre reparationer, blevet udskiftet med en 

el-trukket skinne. 
 
Gavlen mod Åbyskovvej skal repareres og males, arbejdet skulle have været udført sidste år, 
men vi nåede ikke at komme i gang inden efteråret satte ind - opgaven har første prioritet til 
foråret. Samtidig skal skorstenspiben mures om. 
 
Der har været indhentet tilbud på efterisolering af loftet, men vi vurderer at der ikke er 
økonomi i at gøre det   på nuværende tidspunkt. 
 
Køkkenet har også behov for lidt udskiftning, hvilket bl.a. gælder de 2 gamle gaskomfurer og 
den store ovn. Der arbejdes på at finde et nyt ”storkøkken” gaskomfur og en konvektionsovn.  
 
Når disse 2 ting er anskaffet, vil køkkenet være væsentlig forbedret.  Umiddelbart mangler der 
en fornyelse af kaffemaskinen. 
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Bestyrelsen arbejder med at få udarbejdet et projekt til renovering af toiletforholdene, det er 
en betingelse at der foreligger tegninger og prisoverslag, inden man kan søge fonde om 
tilskud.  
 
Der har endnu engang været tyveri og tyveriforsøg af fyringsolie fra vores tank, begge 
tyverier er politianmeldt, tanken er nu sikret med en låseanordning.        
 
Til slut, vil jeg sige tak til bestyrelsen for godt samarbejde i 2011, tak til støttegruppen, 
dilettanterne, annoncører og alle andre aktive, for deres store indsats for at skaffe midler til 
huset. 
 
Der er altid brug for en hjælpende hånd, når der skal udføres vedligeholdelse af huset, eller 
afholdes arrangementer. Hvis du kan afse et par timer engang imellem, så kontakt et af 
bestyrelsesmedlemmerne eller støttegruppen og du bliver kontaktet når der er brug for hjælp.  
 
Valg til bestyrelsen: 
3 bestyrelsesmedlemmer var på valg og ingen af dem ønskede genvalg. Da der ikke meldte 
sig et tilstrækkeligt antal kandidater blev det besluttet at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling, der afholdes tirsdag den 10. april.  Vi håber meget på, at det kan lykkes at 
vælge en fuldtallig bestyrelse. I næste nummer af Folk & Fæ forventer vi at kunne præsentere 
den nye bestyrelse. 
 
Referatet fra generalforsamlingen kan læses på husets hjemmeside  

www.aabyskov-forsamlingshus.dk. 
▄ 

 
Den årlige ”Hjælperfest” 

Der er mange der støtter op om forsam-
lingshuset, ved dilettant, praktiske opgaver i for-
bindelse med arrangementer, opgaver der skal 
løses vedr. husets vedligeholdelse m.m.  
Igennem de sener år holder vi derfor et 
”hjælperfest”, hvor alle der har hjulpet til i løbet 
af et år bliver inviteret.  I år blev festen holdt 
den 23. marts. I år var der desværre flere afbud, 
men vi blev 27.  Alle bidrager til festens 
kulinariske del, hvor det altid er spændende at 
se, hvad der diskes op med – kommer der meget   
af det samme eller er vi lige så heldige som vi plejer – vi var heldige, der var en mang-
foldighed af forskellige retter, der let kunne slå den store buffet på et bedre hotel.  Huset andel 
i festen er drikkevarerne.   
 
Hjælperfesten er nu blevet en tradition og et samlingspunkt for de der løse større eller mindre 
opgaver til gavn for huset.  Det er rart at kunne mødes på denne måde, hvor alle bidrager og 
får et god og afslappet aften.  I bestyrelsen finder vi, at vi på denne måde kan påskønne den 
uvurderlige frivillige indsats, der er nødvendigt for at holde huset i gang og ikke mindst er 
med til at skabe et væsentligt økonomisk fundament for at huset ”lever”. 
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Hvad sker der i april? 
Som omtalt i sidste nummer af Fol & Fæ er der  
Fællesspisning med efterfølgende koncert fredag den 20. april kl. 18: 
Koncerten er med: 

”De Sydfynske Four Jacks” og 
 ”Sing Sisters” 

”Drengen” synger nogle af Four Jacks kendte 
sange og ”Pigerne” synger bl.a. swingnumre.  
Der er også en afdeling, hvor de 2 grupper 
optræder sammen. 
Tilmelding senest den 16. april til Ellen tlf. 
4224 48 54 eller Gitte tlf. 3035 1567. 
Pris 145 kr. inkl. en lækker platte og koncerten.  
 
Hvad sker der i maj: 
Torsdag den 10. maj kl. 19: 
Er der foredragsaften med Niels-Peter Holm, Kerteminde.  Foredraget har overskriften: 
 
”Jeg elsker den brogede verden” 
Foredraget spænder vidt – fra dyb alvor til herlig latter.  
Niels-Peter Holm er tidligere sygeplejerske og 
plejehjemsleder, nu bedemand i Kerteminde gennem de 
sidste 15 år.  Han tager udgangspunkt i sit spændende liv, 
der bl.a. handler om originaler han har mødt.  Livsbekræf-
tende oplevelser og meget mere.  

 
Tilmelding senest den 7. maj til Ellen tlf. 4224 4854 eller Gitte tlf. 3035 1557. 
Pris 95 kr. inkl. kaffebord. 
 

 

Lørdag den 12. maj kl. 11-15  
Kræmmer/Loppemarked 

sammen med Den Gl. Skole i Åbyskov. 
 

Salgsborde kan bestilles hos Ellen tlf. 4224 4854 eller Gitte 
tlf. 3035 1557 senest den 7. maj. 
Pris for et bord á 1 m. 60 kr. – et bord á 2 m.110 kr. 
Entré 10 kr. for voksne. 
I forsamlingshuset oprettes der cafe, hvor der kan købes 
diverse drikkevarer, kager, pølsehorn 

 
Hvad sker der i juni? 
Tirsdag den 5. juni kl. 19: 
Vi fejrer Grundloven, hvor vi synger danske sange. 
Pris 30 kr. inkl. kaffebord, tilmelding Elle tlf. 4224 4854 eller Gitte 3035 1557. 
 
Lørdag den 23. juni der arbejdes på at lave Sct. Hans bål i Åbyskov – nærmere omtale i 
næste nummer af Folk & Fæ. 
 
Mød op og vær med til at støtte forsamlingshusets indkøb af nyt gaskomfur og 

konvektionsovn 
▄  
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Michael Lüthi
Afdelingschef
Tlf. 6323 0141

Lene Kruse
Kunderådgiver
Tlf. 6323 0143

Mai-Britt Christiansen
Kundemedarbejder
Tlf. 6323 0142

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

Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husflid.dk    vbnielsen44@gmail.com
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-lørdag d. 17. marts 2012 
 

Et sikkert forårstegn er den årlige gymnastikopvisning i Skåruphallen. Som altid blev det en dejlig 
dag med en masse flot gymnastik, glade mennesker og god energi 
 

 
Indmarch med SIF’s egne hold samt gæstehold fra SkårupSkolen.  

 Rigtig flot opbakning til vores fantastiske gymnaster, Skårup Hallen var fyldt til bristepunktet. 
 
 
 
 
 
Dygtige Turbotøser 2 
 
En dejlig flok lopper, der hopper, både når de 
skal og ikke skal J 
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Spændstige hop fra  
Turbodrenge 2 
 
 
 
 
 
 
 

Leg og bevægelse med glæde og energi 
 
 
 
Skårups Rigtige Mænd 
 
 
 
 

 
 
 
 
Selvom man er en krudtugle, kan man godt lave 
rolige bevægelser, her har vi Turbodrenge 1 i god 
balance. 
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Tu, tu, tusindben….familieholdet med mange ben, gjorde en flot entré. 
 

 
                   Erfarne gymnaster i flot stil. 

Smil og koncentration fra Turbotøser 1     

 
Dans og pigepower 
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Styrke og vilde spring fra Superdrengene. 
 
 
 
 
 
Traditionel Skårup afslutning med fællesserie. 
Forinden havde gæsterne fra Bernsholdet givet en 
flot opvisning. 
 

 
Hyldest til stærke trofaste kræfter, der takker af 
efter mange års flot arbejde i gymnastikforeningen. 
 
 
 
Hermed tak for denne gang, vi glæder os til at se 
jer alle igen i uge 36, hvor en ny og spændende 
sæson starter op. Info om sommergymnastik findes 
på foreningens hjemmeside. Flere billeder fra 
gymnastikopvisningen findes på www.folkogfae-
online.dk 
 
 

Mvh. gymnastikudvalget: Lykke, Sanne, Lisbeth, Jeanette, Jørn, Jane 
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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 15 518 

 
 
 
 
 
Skårup Pensionistforening 
 
Generalforsamling den 21. marts.  Pænt fremmøde og det lykkedes at få valgt en fuldtallig bestyrelse 
Bestyrelse  er nu. 
Formand :        Nielsine Christiansen 
Næstformand:  Flemming Sørensen 
Kasserer:         Aase Jensen 
Sekretær:         Elisabeth Krogh 
Bestyrelsesm.: Annie Buch  
   Grethe Christensen 
    Bjarne Hoffensetz 
 Her i foråret har vi som vanligt en række arrangementer 
 
Onsdag den 18. april kl. 14.00   i Pensionisternes Hus 
Foredrag af Marie Finne fra Åbenrå, der fortæller om sit liv på verdenshavene. Her lagt op til en virkelig 
spændende eftermiddag. 
 
Onsdag den 25 . april kl. 14oo i  SG hallen 
Her løber det sidste arrangement i Samvirket af stablen. Det er i år med Keld og Hilda Heik, Dario, Anne 
Herdorf, Claus fra Claus og Servants samt Gemalerne. 
 
Onsdag den 2. maj kl. 1400 i Pensionisternes Hus 
Lisbeth Hulgård fortæller og viser billeder fra vulkanøen Island. 
 
Onsdag den 16. maj kl.0900 afgang fra Pensionisternes Hus. 
Årets forårstur går til Nordfyn, hvor vi skal se Bison okser på Ditlevsdal. Vi kommer en tur ud blandt 
okserne og for fortalt om de store dyr. Herefter spiser vi en bisonbøf med tilbehør. I gårdbutikken vil der 
herefter være muligt at handle.. Herfra køres der til Kongsdal Have, som er en meget smuk have, anlagt i 
harmoni med den omliggende natur. Eftermiddagskaffen finder vi et godt sted, hvor vi kan drikke den. 
Prisen er 295 kr. alt incl. Tilmelding på 6223 1558 eller 6223 1058 
____________________________________________________________________________________ 
 
Den Selvejende Institution Pensionisternes Hus 
Generalforsamling den 21. marts. Formanden berettede om et godt år med god udlejning og megen brug 
af huset. Da der skal ske meget nyt omkring huset, vil der blive indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling.  
Alle valg til bestyrelsen var genvalg: Jørgen Erik Kristensen, Flemming Sørensen og Annie Buch. 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
Pensionist-husets støtter holdt generalforsamling den 23. marts, 
Bestyrelse består nu af :  Formand Annie  Buch  
 Kasserer  Nielsine Christiansen 
 Bestyrelsesm: Kirsten Magelund   
 Bestyrelsesm: Grethe Christensen 
 Bestyrelsesm.  Gitte Degn 
 
. 
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Ved nytår startede en ny bordtennisklub i Skårup under Skårup Idrætsforening.

Klubben er et tilbud til børn, der har lyst til at lære at spille bordtennis og dyrke det som en sport. Klubben har 
fået en fornem start med stor interesse, og der spilles foreløbig på to hold.

De mindste børn 6-8 år træner lørdag formiddag, og træningen har karakter af leg og hygge og sigter mod 
at give de mindste spillere lyst til at gå til bordtennis. Spillere fra alderen 9 år følger efter på endnu et 
hold. 

Allerede fra start var der stor interesse for klubben, og efter blot en måned spiller 15-18 børn i klubben. De 
ældste har med stor succes deltaget ved stævner i Faaborg og Odense. I den kommende sæson tilmeldes 
diverse hold til FBTU-holdturnering, og der vil være mulighed for at træne to gange om ugen.

Har du lyst til at gå til bordtennis eller anden interesse i klubben, kan formand 
Niels Janus kontaktes for yderligere information på nielsjanus@gmail.com
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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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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

Lørdag, d. 14. april, kl. 10.00-15.00:
Kræmmermarked i Pensionisternes Hus.

onsdag, d. 18. april, kl. 14.00:
Foredraget ”Mit liv på verdenshavene” 

med Marie Finne fra Åbenrå i
 Pensionisternes Hus.

Fredag, d. 20. april, kl. 18.00:
Fællesspisning med efterfølgende koncert i 
Åbyskov forsamlingshus. Tilmelding senest 

d. 16. april på tlf.: 42 24 48 54 eller 30 35 15 57.

onsdag, d. 25. april, kl. 14.00:
Skårup Pensionistforening afholder 

Samvirkets arrangement i SG-hallen.

onsdag, d. 2. maj, kl. 14.00:
Foredrag og billeder fra island 

i Pensionisternes Hus.

Torsdag, d. 10. maj, kl. 19.00:
Foredraget ”Jeg elsker den brogede verden” 

med niels-Peter Holm i Åbyskov 
forsamlingshus. Tilmelding senest 

d. 7. maj på tlf.: 42 24 48 54 eller 30 35 15 57.

Lørdag, d. 12. maj, kl. 11.00-15.00:
Kræmmer- og loppemarked i Åbyskov 

forsamlingshus. Bestilling af salgsborde senest 
d. 10. maj på tlf.: 42 24 48 54 eller 30 35 15 57.

onsdag, d. 16. maj, kl. 09.00:
Skårup Pensionistforening afholder 

forårstur til nordfyn.

Tirsdag, d. 5. juni, kl. 19.00:
Grundlovsaften i Åbyskov forsamlingshus.       
Pris: 30 kr. Tilmelding på tlf.: 42 24 48 54 

eller 30 35 15 57.

Lørdag, d. 9. juni, kl. 14.00:
damgårdsklubben og Skårup Borgerforening 

afholder spillegilde i Skåruphallen.

Søndag, d. 12. august, kl. 10.00-13.00:
damgårdsklubben afholder 

loppemarked i Skåruphallen.

SKÅRUPgrafiskö

anja@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk


