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Kære Folk & Fæ-læser!
Hvis du var en af de mange tilskuerer til teaterstykket 

”Sabotage i Skårup”, vil du forhåbentlig give mig ret i, 

at det var en storslået oplevelse at komme med rundt i 

Skårup by og på Klingstrup gods, hvor teaterstykket blev 

spillet. - Kæmpe stort tak til alle, der lagde hus og have 

til – til alle skuespillerne – og ikke mindst til ildsjælen og

iværksætteren Torben Hansen, der har brugt mere end 

1/2 år på forbededelserne til dette egnsteater. Også tak til

Peter Michaelsen som instruktør for skuespillerne.

Sådan blev man mødt på vejen rundt - - - - - - - - - 

Og så til noget helt andet . . . . . . . .

Det handler bestemt ikke om krig og ondskab – ja, man 

må vel nærmest sige, at det er det helt modsatte !!!!

Margit har mødt Karen Felter Vaucanson, som er den 

nye præst i Oure.

Kære læser!

Send mig venligst en kort beskrivelse af en person, der 

gør eller har gjort en særlig indsats i lokalsamfundet til 

serien om ”PORTRÆT AF EN ILDSJÆL”.
Se på forsiden om betaling via MobilePay eller støt 

gerne bladet med en indbetaling til:

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ. 

HenningPhilbert
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Kære Folk & Fæ læser! - Tak for din støtte til bladet, da 
vore indsamlere kom forbi din dør med ”raslebøsserne”

og mange, mange tak til indsamlergruppen i Skårup Sogn

4

Indsamlergruppen august 2020 i Skårup Sogn

Henning Philbert
Åbyvejen og Åbyvænget

Gregers Tuxen
Åbyskov vest

Laila Larsen
Plovskiftet

Mette Lundsgård
Åbyskovvej

Lene Reese 
Vestre bydel & Traverskiftet

Eril Frantz
Nyborgvej

Hans Rasmussen
Skårup Nordvest

Jens Peter Nielsen
Østre bydel

Lone Søe
Østermarken

Steen Pilgaard
Skårupørevej m.m.

Anders Jensen
Åbyskov og Klingsstrupvej  

“ Jakob”
Bymidten

Vibeke Boesgaard
Nordre bydel

Olaf SøndbergMona Søndberg
Skovmøllevej - Tværvej - Holmdrup Huse

Frederik Søe
Østermarken

Jytte Hald

Erik Frantz
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Kære Folk & Fæ-læser:

51.466,00 kr.
Ja, så mange penge blev der indsamlet, da det sidste nummer af Folk & Fæ blev omdelt af vores 

trofaste indsamlergruppe, - der endnu engang slog rekorden fra sidste år med et fantastisk flot 

beløb.  De flittige indsamlere havde en lille blok med, hvor de kunne notere det beløb, som 

giveren ville støtte bladet med via MobilePay. Det talte altså også med i indsamlerresultatet.

Endnu engang en stor tak til den flittige og trofaste indsamlergruppe.

 Men – men – men:

 En helt særlig varm tak er der naturligvis til 

alle Jer, der lagde penge eller MobilePay-beløb i

raslebøsserne, da de kom rundt på ruterne.
Man kan også indbetale et beløb til: FYNSKE BANK Reg. nr. 0819 Kontonummer 819-56-11123

Her på redaktionen er vi naturligvis glade for det signal, som bladets læsere sender ved at give så

mange penge, - men uden alle vore trofaste sponsorer samt bidrag fra foreninger, skoler og 

institutioner, gik det slet ikke. - Derfor også en stor tak til dem.  Tak til alle Jer, der støtter bladet.

Tak til indsamlergruppen i Vejstrup og Oure. 

Vi mangler en indsamler i Brudager og en i Oure. Kontakt redaktøren 

hvis du vil hjælpe med indsamlingen i Brudager eller i Oure.

Hjertelig tak til

SuperBrugsen i Skårup
for uvurderlig støtte til indsamlergruppen.

Vi kommer rundt med raslebøsserne og besøger Jer igen til august 2022.
                                       Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert.

Lone Arntzen
Oure

Lisbet Hedegaard
Vejstrup

Bitten Granhøj
Vejstrup

Rosenfeldt 
Oure
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En præst i proces.  

Et portræt af den nye sognepræst 
Karen Felter Vaucanson                                   
i Oure-Vejstrup-Lundeborg pastorat. 
Skribent: Margit Løve Kølle. Fotograf: Margit Løve Kølle og billeder fra Karen Felter 
Vaucansons private fotosamling. 

 
I præstegården på Albjergvej 30 i Oure har 
der siden pinse boet en ny ung præstefamilie. 
Karen og Bastian Felter Vaucanson og deres 
godt 1½ år gamle søn Ralph. Familien 
flyttede fra en lejlighed i København og fik 
pludselig meget plads at boltre sig på, så 
meget, at familien fortsat er i en proces med 
hvad og hvordan, de skal indrette sig.  

Men rodet og det at finde glæden i det 
ufærdige – i processen – er ikke uvant for 
Karen. Tværtimod. På spørgsmålet om, 

hvorfor hun valgte teologi, og hvordan hun er 
kommet til Fyn, er svaret: En lang proces. 
Den nye præst i Oure, Vejstrup og Lundeborg 
kommer fra en præstefamilie i 
Vesthimmerland, hvor begge forældre har 
været teologer.  

I 6-7års alderen kom Karen en dag ind i 
køkkenet til sin mor og sagde: ”Jeg tror, at 
Gud frelser alle”. Morens svar lød: ”Hvad så 
med dem, der ikke vil frelses?” Tidligt fik hun 
med sig, at der sjældent findes nemme svar 
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på svære problemer, men at man skal blive 
ved med at lede og prøve at blive klogere. 

I gymnasietiden var Karen ikke sikker på, 
hvilken uddannelse hun skulle vælge. For at 
lære sig selv bedre at kende og finde ud af 
hvilken retning hun skulle gå, tog hun ud i 
verden. Hun var bl.a. 7 uger på havet med en 
færøsk fisketrawler, boede 3 måneder på et 
kloster i Norditalien og var lærer i Indien. 

Karen nyder udsigten over Færøerne inden 
turen ud på havet med fisketrawleren. 

Langsomt blev hun klar over, at det var 
teologi, hun skulle læse på universitetet, for 
hun brænder for de store eksistentielle 
spørgsmål om liv, død, mening, Gud, og i det 
hele taget hvad vil det sige at være 
menneske. 

Hun blev cand.theol. i 2014 og var derefter 
præstevikar i Sankt Markus Kirke på 
Frederiksberg i et lille års tid. Men hun havde 
lyst til at fordybe sig yderligere i nogle af 
kristendommens grundtanker og møde andre 
måder at tænke kirke og kristendom på, så 
hun flyttede derfor til Münster i Tyskland, hvor 
hun skrev ph.d. om forholdet mellem krop og 

ånd. De sidste mange år har hendes liv været 
præget af kortere og længere studieophold 
på universiteter i bl.a. USA, Sydkorea, 
England og Frankrig, og for nylig udkom 
hendes afhandling. Karen forklarer, at den 
handler om intet mindre end verdens 
sammenhæng og menneskets frihed. 

 
Karen til afslutningsceremoni på Yale Divinity 
School i USA, hvor hun studerede et år under 
sin kandidat i teologi. 

 

Karen var på studieophold på det traditions-
rige Cambridge University i England under sin 
ph.d. 

Arbejdet med bogen igennem flere år har 
fuldstændig ændret Karens syn på Gud og 
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livets og verdens sammenhæng. Bogen 
handler om en kvindelig filosof ved navn 
Anne Conway, der i 1600-tallet udgav et lille 
skrift, hvor hun siger, at der ikke er en 
adskillelse imellem krop og ånd.  

”Vi er så vant til at tænke, at krop og ånd er 
helt forskellige ting – men i denne her 
tankegang er krop og ånd altså to sider af 
samme sag. Når man tænker det sådan, at 
alt hænger sammen, og at alt har ånd, så 
betyder det, at alt lever, og Gud er i alt, der er 
levende. Det vil sige, at Gud faktisk er i alt – 
selv det vi normalt betegner som dødt,” 
forklarer Karen. Karen er meget inspireret af 
en teologisk bevægelse, der hedder proces-
teologi, som arbejder ud fra tanken om, at alt 
liv – og selv Gud – er i proces. 

Disse spændende tanker har Karen Felter 
Vaucanson skrevet sin afhandling om og er 
meget optaget af, hvilke konsekvenser det 
har for hele vor omgang med hinanden og for 
Gudsforståelsen.  

 
Karen bliver ordineret i Københavns Domkirke 
i 2015. 

Præst på landet contra at være præst i 
byen. 

Det at være præst på landet er meget 
anderledes end at være præst i en storby. 
Der er mere ro på landet, og den nye 
præstefamilie glæder sig over den venlighed 
og det nærvær, de er blevet mødt af og har 
længtes efter – og de glæder sig begge til at 
slå rødder her og gøre det til deres fælles 
hjem. I København var Karen anonym, men i 
Oure, Vejstrup og Lundeborg er hun 
præsten, og mange stopper gerne op for at 
sige ”Hej” og få en lille snak med hende på 

gaden eller i Brugsen. Karen har længtes 
efter nærvær i et lokalsamfund og har fundet 
det her. Hun giver også udtryk for, at hun 
føler sig privilegeret over den modtagelse, 
hun har fået af alle menighedsrådets 
medlemmer og personalet tilknyttet de tre 
kirker. Ja, hun siger ligefrem, at det er et 
fantastisk menighedsråd.  

 

Karen Felter Vaucanson ønsker at holde et 
højt ambitionsniveau og forkynde, så 
teksterne udlægges, så menigheden får 
noget at tænke over og kan identificere sig 
med det sagte. Der skal være plads til at 
tænke videre selv. ”Kirkens dør skal være høj 
og vid, og jeg bestræber mig på at møde alle 
med åbent sind og åbne ører”, siger den nye 
sognepræst. 

Karen Felter Vaucanson er som nævnt i 
starten af artiklen gift med Bastian, der 
skriver ph.d. i kirkehistorie på Københavns 
Universitet, og familien har sønnen Ralph på 
godt 1½ år. Til februar venter familien barn 
nummer to.  

”Folk & fæ” ønsker familien Felter Vaucanson 
alt godt i tiden fremover. 
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Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

Brudagervej 6 ● 5882 Vejstrup ● 62 28 10 81

	  

Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

Vi holder spillegilde i Skåruphallen 
fredag i lige uger. 

Årlige Fastelavn og Juletræsfest. 

Op og nedtagning 
af badebro i Skårupøre, 

samt Flagallé i byen. 

SKÅRUP SOGNS 
BORGERFORENING
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Sådan ville overskrifterne 
helt sikkert have set ud i 
formiddagsbladene efter 
opførelsen af teaterstykket 
”Sabotage fra Skårup.”  
Men her kommer forskellige 
udsagn fra folk, der i de 
skønne septemberdage fik 
den store oplevelse at se 
Teater Vitos opsætning på 
de originale steder rundt i 
Skårup og på Klingstrup 
Gods. 
Plakaten fra forestillingen (t.h.) 
viser en del af modstands-
folkene til parade på Klingstrup 
Gods (hovedkvarteret) få dage 
efter befrielsen 5. maj 1945.  
 
Tak til Jer Torben Hansen & Co for at lave så flot 
et teaterstykke med så mange stemninger. 
                                              Charlotte Hyldal 
Hello fra Wisconsin. 
Først og fremmest vil jeg ønske dig og 
Skårupgenserne tillykke med jeres teaterstykke. 
Emnet interesserer mig da jeg er født og opvok-
set i Skårup under 2. verdenskrig. Min far og 
andre familiemedlemmer var i Modstands- 
bevægelsen, men det var sjældent vi kunne få dem 
til at fortælle os om hvad de foretog sig men 
noget kom da frem.    Med venlig hilsen Lise 
 
Så fint og rigtigt skrevet. Jeg så dette totalteater her i 
eftermiddag - og var dybt rørt. En fantastisk oplevelse. 
De realistiske locations gjorde stort indtryk. Ikke mindst 
hos smeden. Skuespil præstationer så flotte over hele 
linjen! Tusind tak til alle jer der gav os så fin en historisk 
oplevelse. Jeg er mega imponeret!                     

          Vibeke Hansen 
 

Ulla og jeg kan helt tilslutte med vores 
begejstring for en stor oplevelse!                         .     
.                                               Thorkild Søgaard 

Det var som alle rigtigt skriver en særdeles 
berigende oplevelse. Tak til alle de medvirkende 
som har brugt tid og energi på at lave teater for 
alle os.                             Jytte Steen Philipsen 
 
(Uddrag) Jeg fik i den grad én på opleveren og blev 
positivt overrasket over, hvor meget der egentligt var 
gjort ud af at fortælle historien om den lokale 
modstandsbevægelse under de sidste år af 2. verdenskrig. 
Det var underholdende, virkelig lærerigt og en fantastisk 
måde at gøre os alle klogere på, hvad der egentlig foregik 
her i byen under krigen. Det var samtidig let at blive 
grebet af stemningen undervejs - især når det hele foregik 
på de rigtige locations, hvor det hele jo udspillede sig 
dengang for snart 80 år siden. 
Som vi talte om på turen rundt... så fik vi virkelig noget for 
pengene med både frisk luft og motion samt historie- 
fortælling på en social og anderledes måde OG ikke at 
forglemme... kaffe og en særdeles glimrende kringle til slut 
på "Skårup Kro"          .               Jan Erland Henriksen 
 
På de næste sider følger reportagen, med fotos fra 
forestillingen, fortalt gennem et fyldigt læserbrev. 
 

Sabotage fra Skårup  1943 – 1945  
    

 
  EEtt  BBRRAAGG  aaff  eenn  ffoorreessttiilllliinngg  --  oonn  llooccaattiioonn!!                                                      
..                DDRRØØNNggooddtt  sskkuueessppiill  oogg  sstteemmnniinnggssffuulldd  kkoorrssaanngg!!                                  
..      Teater sprængfyldt med modstandshistorier!   

Skribent; Jan Viuf Hansen.  -  Fotos; Henning Philbert sept. 2021 
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Herover ses koret under ledelse af Erik Jakobsen. Smuk og stemningsfyldt sang.            
Den spæde begyndelse for modstandsbevægelsen på seminariet.     (Herunder;  Ida 
Jæger, Mathilde Nielsen, Andrea Barke og Rasmus Gabrielsen som initiativgruppen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Læserbrev på Facebook og i 
bl.a. Fyns Amts Avis 7/9 d.å. 
af   Ninon Schloss 
Dorte Schmidt-Nielsen 
 
SABOTAGE FRA SKÅRUP 
På denne dejlige 
sensommeraften gik vi fra 
den ene lokalitet i Skårup til 
den anden – så var vi til 
hemmeligt møde med 
modstandsgruppen på 
seminariet, så uden for det 
hus, hvor den unge 
modstandsmand Oleg var 
blevet stukket af den lokale 
stikker og taget af tyskerne 
(siden deporteret til 
Neuengamme), så inde i 
smedjen med ild i essen, 
hvor smed Nielsen og hans 
svende smedede 
geværkolber til modstands-
bevægelsen på Sydfyn, 
efter fyraften. Turde han og 
hans kone skjule en 
frihedskæmper, der havde 
måttet gå under jorden?... 

Herover til venstre: Torben Hansen; den ene af de to instruktører, der sammen med Peter Michaelsen står bag teatret VITO.              
Herunder t.v.: ”Store Claus” læser en resolution op om at gå til modstand. I alt deltog 39 af seminariets studerende i 
modstandsbevægelsen.  T.h. Gerda (Andrea Barke) kontakter den lokale modstandsgruppe; Bageren (Jens Holmgaard)   
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En spire til 
modstand, hvor 
selv børnene 
synger ”forbudte” 
sange som f.eks. 
”Man binder os på 
hånd og mund”. 
Her friskt fremført 
af Nova, Kaya og  
Signe Andersen, 
akkompagneret  
af Gitte Riber på 
harmonika. Et 
dejligt tidsbillede 
fra dagligdagen. 

Herover t.h. afspilles den tragiske scene, 
der foregår i baghaven til ”Biely Dom” og 
dengang stødte ned til banelegemet,  
hvor den unge modstandsmand          
Oleg Saucant netop er blevet af-       
hentet af Gestapo efter et mislykket 
flugtforsøg. Her fortæller Sørine       
(Isabel Eriksen) grædefærdigt om 
hændelsen og konfronterer               
Harald Flæsk (Allan Østergaard) der         
muligvis har stukket Oleg til Gestapo. 

Vi er nu i Smedjen hvor Hans Nielsen    
og hans smedesvende fabrikerer dele     
til maskinpistoler for nedrullede 
mørklægningsgardiner. 

 Men på loftet skjuler smedemesteren endvidere                         
også en smed (sabotør) fra Nyborg, der måtte   
”gå under jorden”, for tyskerne.                         

                             Herunder får smedemester Hans Nielsen besøg 
af modstandsfolk fra Nyborg. Fra højre ses Hans Åge Nielsen, der 
spiller sin bedstefar, Jakob Lunde, Harry Hansen, Jørgen Nielsen 
og Peter Westring.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ..  .      
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…Læserbrev fortsat; 
 
...Så langt nede i Oluf Rings 
have, hvor en bevæbnet 
seminarist i det tidlige 
morgengry sneg sig op til 
Rings hus for at beskytte 
den landskendte komponist 
og seminarielærer mod, 
hvad han havde frygtet var 
et forsøg på clearing-mord – 
”ligesom Harald og Otto 
Halberg ude i Svendborg”. 
Dét der, det er teater der 
kan! 
 
Med Sabotage fra Skårup 
har Teater Vito skabt total-
teater. Sprællevende teater 
om en historisk tid i det lille 
landsogn. Måske nok ikke 
en historie, der var så meget 
anderledes end så mange 
andre steder i Danmark 
under besættelsen. Men 
sognets egen historie. ….. 
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. Foto; Torben Hansen 

Herover er vi hos Hans og Ellen (Jakob Jakobsen og 
Mette Bødker), der skjulte engelske piloter. Heldigvis   
opdagede tyskerne intet og de kunne ånde lettet op.     
Også på elevpensionatet hos Elisabeth (Anja Outzen) i 
Vestergade, hvor de unge seminarister rensede våben, 
gik det galt og et skud gik af. Naturligvis hørte den ivrige  
nabokone Fru Madsen (Ninna Christensen) skuddet. (t.v.) 

Her er vi i haven hos Oluf Ring, hvor Anders 
Poulsen (Claus Christensen), leder af en af 
seminarie-modstandsgrupperne, sniger sig ind  
for at afværge et evt. attentat på Oluf Ring. 

. Foto; Jan Erland Henriksen sept. 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Læserbrev fortsat; 
 
Vi med ”Passierschein” gik 
fra den ene autentiske 
lokalitet til den anden. Fra 
karetmagerens hus til pen-
sionatet til avlsbygningerne 
på Gammel Klingstrup.  
 
Direkte ubehageligt var 
mødet med den tyske 
patrulje. Vi havde jo lige 
været i nærheden af en 
jernbanesabotage på 
Svendborg-Nyborg-banen. 
”Hvad havde vi set?”…… 
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 Jernbanelinjen mellem Svendborg  og Nyborg 
sprænges i luften og landarbejderne jubler.          
T. højre: Modstandsgruppen på Gl. Klingstrup får 
instruktion i at modtage våbennedkastninger fra 
luften af lederen forvalter Laurits Møller. (John 
Hansen, Michael Sørensen, Lars Bak og Bo Tune) 
 

Dagdriverbanden synger stemningsfulde friheds-
sange i Avlsbygningerne på Gl. Klingstrup. 

. Foto; Jan Erland Henriksen sept. 2021 

Det var heldigvis falsk alarm og Fru & Hr Ring (Lene Reese & Steen Lindtner) får 
beroliget Anders Poulsen, der lister af igen.                                                                
På marken lige uden for Gl. Klingstrup møder vi landarbejderne, der synger 
visen om Göring, Goebbels, Hitler, og von Ribbentrop – De 4 nazisvin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...Læserbrev fortsat; 
 
Her udspilledes Anden 
Verdenskrig, som den formede 
sig i landsognet Skårup, fra 
efteråret 1943 og til friheds-
budskabet 4. maj 1945.          
Her var hverdagsscener, ladet 
med tvivl, svig, fortvivlelse, 
angst, omsorg og mod. Og uden 
at det på noget tidspunkt 
kammede over i nationalisme; 
scenerne er nedslag fra den 
store verdenshistorie, som den 
udspillede sig i lokalhistorien.  
Der blev sunget sange fra 
dengang, a capella (Skårup har 
jo en særlig sangtradition), tøjet, 
rekvisitterne, køretøjerne fra 
dengang, og så fremragende 
spillet af mere end 60 amatør-
skuespillere, praktiske 
medhjælpere m.fl. - det var en 
stor oplevelse…… 



14

”Anhalten!!” Alle skal 
vise deres ”Ausweiss” 
for at passere. HALT! 
Hvem har set eller hørt 
noget? (soldat; Søren 
Sejersen og som arrig 
Hauptmann Fritze ses 
Gregers Tuxen)             
Herunder t.h. tjekkes 
papirerne af den tyske 
feldwebel. (Martin 
Blüter)   

Herunder: Frihedsfesten på Skårup Kro, der er 
flagprydet i anledning af Befrielsen. Her høres 
BBC London; I dette øjeblik meddeles det, at... 

Glædesjublen vil ingen ende tage. De 5 mørke år er ovre. Og 3 timers fantastisk 
teateroplevelse, for mere end 400 tilskuere, ligeså. Tak til alle, der var med. 

 Besættelsesmagten er 
mødt op i Skårup efter 
sabotage mod jernbanen 
mellem Skårup og 
Vejstrup.   Motorcyklen 
er for øvrigt med i den 
nye ”Hvidsten 2”-film.    

…Læserbrev  fortsat; 
 
Vi kunne ønske, at også andre 
byer kunne praktisere modellen 
fra Skårup; den er genial. At få 
historien til at leve der, hvor den 
foregik. Og velsignet af det 
smukkeste sensommervejr. 
 
Da frihedsbudskabet lød, til 
kaffen på kroen, var det med 
tårer i øjnene vi forlod fiktionen. 
 
Vi var der - Skårup i Anden 
Verdenskrig – den aften. 
Tillykke til holdet, det gjorde I så 
smukt.  
Tak til Peter Michaelsen og 
Torben Hansen.  
Tak for en fantastisk og 
meningsfuld teateroplevelse.  
NNiinnoonn  SScchhlloossss  
DDoorrttee  SScchhmmiiddtt--NNiieellsseenn  
(Trykt med tilladelse af Dorte Schmidt-Nielsen) 
 

 

Ninon Schloss og Dorte Schmidt-
Nielsen er begge med i gruppen på Fyn, 
som arbejder på at få nedsat 
”snublesten” til minde om ofrene for 
Nazisternes forbrydelser under 2. 
Verdenskrig.  
 
Dorte Smidt-Nielsen, der for øvrigt er 
mor til tidl. Folketingsmedlem Johanne 
Schmidt-Nielsen, har selv boet i Skårup, 
hvor hendes far var rektor på Skårup 
Seminarium i årene 1950 - 1972. 

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

Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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DDeenn  KKoommmmuunnaallee  DDaaggpplleejjee  ii  ØØsstteerrddaalleenn  

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

OURE VANDVÆRK AMBA

Vandværket forsyner områderne

 
BRUDAGER – VEJSTRUP – OURE 

 

31 45 80 42  

WWW.OUREVAND.DK

INFO@OUREVAND.DK

Telefon 62 28 12 89 mail@ourefriskole.dk

LAD DIT BARN VÆRE
SIG SELV

Jannika Simonsen
Indehaver

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

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



16

Portræt af en ildsjæl. 

Arne Christen Jensen med 
tilnavnet Arne Post. 

 
Skribent: Margit Løve kølle. Fotograf: Margit Løve Kølle og fotos fra Arne Jensens private 
fotoalbum.  

Kært barn har mange navne.                                                                                                                        
Hos Ragnhild Jørgensen på Skårup 
Postkontor, der var på efternavn med alle, 
hed Arne A.C. Jensen, og øgenavnet blandt 
nogle kolleger på Postkontoret i Svendborg i 
perioden 1973-75 var ”Knækæg”, fordi en 
kollega i sjov skubbede til en stor æggebakke 
med æg, som Arne havde leveret. Æggene 
revnede, så kollegaen måtte hjem og bage 15 
lagkagebunde, og næste dag tog kollegaen 
fat i Arne og sagde, at han ikke ville aftage 
knækæg. Derefter hang navnet fast, men de 
fleste lokale kender Arne Jensen som Arne 
Post.  

 

Arne Jensens fødehjem på Mellemvej i 
Skårup. 
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Arne Jensen er født på Mellemvej i Skårup. 
Hans mor, Anna Jensen, og hendes bror, 
Niels Poul Jensen, ejede en landejendom, 
der lå der, hvor Skårup Kollegium i dag ligger 
ved siden af plejehjemmet Damgåden. Til 
gården hørte 9-10 tdr. land, der lå på 
Skårupørevej ved siden af det gamle 
plejehjem, så da Skårup Sogneråd omkring 
1968-69 stod for at ville opføre et nyt 
plejehjem, blev man enige om et mageskifte 
således, at familien Jensen flyttede til 
bygningerne på Skårupørevej og kom til at bo 
tæt på egen jord.  

 

Ejendommen til venstre i billedet er det gamle 
plejehjem i Skårup. 

Der blev bygget en svinestald til 
bagbygningen indrettet til slagtesvin. Da 
hovedbygningen som nævnt tidligere havde 
været plejehjem, var der mange rum, ja, flere 
end familien selv havde brug for, så Anna 
Jensen lejede værelser ud til 7 seminarister, 
som de lærerstuderende hed dengang. Der 
var fælleskøkken, hvor de unge mennesker 
selv kunne lave deres mad.  

Arne Jensen er født den 
28. april 1955 og gik på 
Øster Åby Friskole de 
første 8 år og tog 9. og 
10. klasse på Skårup 
Øvelsesskole.  

Klassebilledet er fra 
Øster Åby Friskole 
omkring 1964. Arne 
sidder til venstre i 
nederste række. 

Klassen havde Bente Rasmussen til lærer. 
Dengang gik man i skole hver anden dag 

indtil 3.-4. klasse, og der var to årgange i 
samme klasse. Arne husker stadig de fleste 
af klassekammeraternes navne.   

 

Arne hjalp meget til derhjemme med at passe 
køer, men arbejdede også meget hos Svend 
Ancherskov på ejendommen, der ligger på 
Nyborgvej ved siden af tanken. Ancherskov 
leverede jordbær, spinat og rødkål til 
Svendborg Konservesfabrik og Nyborg 
Lynfrost. Arne husker tydeligt, at han som 13-
årig tjente 850,- kr. Det var netop beløbet for 
ikke at skulle betale skat af indtjeningen.    
Han havde fortsat meget kontakt med de 
tidligere klassekammerater på Friskolen også 
i de år, han gik på Øvelsesskolen. Han var 17 
år, da han var færdig med 10. klasse og 
ventede bare på at fylde 18 år, for målet var, 
at han ville ind til Postvæsenet, og det kunne 
man først komme som 18-årig. Ventetiden 
blev brugt på at arbejde for den lokale 
vognmand, Viggo Pedersen. Arne hjalp bl.a. 
med at læsse korn og grise på lastbilerne. 
Han havde også en morbror, der havde 
maskinstation i Vildmarken i Skårup, og for 
ham kørte Arne korn og roer hjem fra 
markerne.  

Den 26. maj 1973 startede Arne ved Post- 
og Telegrafvæsenet.  

Anders Espersen var landpost i Åbyskov og 
Arne havde sin første tur i Åbyskov. Senere 
kom han til Svendborg og blev afløser i 
Svendborg og vikar i Åbyskov. I 1977 blev 
Arne postbud på prøve og blev fastansat den 
1. sept. 1978. Han blev overført til 
landpostbud på prøve og fik fast job i Vindeby 
på Tåsinge.   
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Den 1. juli 1980 blev Arne landpost i Skårup 
efter Anders Espersen. Der var 3½ ture i 
Skårup på det tidspunkt. Omkring 1990 blev 
Skårup postdistrikt nedlagt og kom under 
Svendborg. 

Igennem mange år i ferier og på fridage har 
Arne hjulpet anlægsgartner Lars Albertsen. 
Arne fortæller, at Lars Albertsen er en utrolig 
behagelig chef, ja, et dejligt menneske, og 
han satte stor pris på at arbejde for ham. 
Desuden havde han der nogle hyggelige og 
dejlige kolleger. Helt tilbage som 13-årig 
købte Arne sin første fræser, og han tog ud til 
folk og fræsede haverne for dem. Han 
fortæller, at han elsker at fræse. I dag har 
han Nibbi modellen i 4. udgave.  

Havde han 
kunnet 
fræse hele 
året, ville 
han gerne 
have gjort 
det. Det er 
så dejligt at 

se, hvor fin jorden kan blive. Når 
tømrermester Jørgen Jensen skulle have 
fræset et stykke jord omkring et af sine 
nyopførte huse var det altid Arne, han bad 
Lars Albertsen om at sende ud, for så vidste 
han, at arbejdet blev udført til perfektion.  

Igennem 15-20 år kørte Arne også varetur for 
Brugsen i Skårup. 

Arne Jensen ved fejringen af sit 40-års 
jubilæum. 

 

Arne får overrakt sin 40 års jubilæumsgave af 
sin chef Jacob Nørgaard. 

Festen for 40-års jubilæet blev holdt hos Fru 
Larsen i Frederiksgade i Svendborg – også 
kaldet Jette. Jette er en rigtig god ven af 
huset, og Arne hjalp i 2-3 år med at køre mad 
ud af huset, og afregningen var selve festen 
for ham ved hans 40- års jubilæum. 

Arne og hans to koner. 

Arne lærte sin første kone, Helen Jensen, 
kaldet Bulder, at kende i 1990. ”3. halvleg” 
som Arne udtrykker det, foregik på ”Siesta” i 
Skårup. Indehaveren var netop Bulder.  

 

 

 

 

 

 

Bulder ejede også ”Smuthullet” i Vester 
Skerninge samtidig med, at hun havde 
”Siesta”. Dette billede er fra ”Smuthullet”. 
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Da Arne efter sin mors død manglede en 
rengøringsdame, meldte Bulder sig, og det 
endte med bryllup i 1995. Arne fortæller, at 
folk ikke vidste, at de var inviterede til et 
bryllup, for på festinvitationen stod der, at de 
var inviteret til Arnes 40-års fødselsdag i 
Vejstrup Forsamlingshus. Folk kunne godt 
nok ikke forstå, at festen startede kl. 14.30, 
men da alle var ankommet, fik de meddelelse 
om, at alle var inviteret til bryllup i Skårup 
Kirke kl. 15.00.  

I 1997 solgte Arne ejendommen på 
Skårupørevej til Bodil og Jacob Brogård – 
Kloakservice - og flyttede til Oure. I 2001 blev 
Bulder og Arne skilt, men det gode forhold 
fortsatte. Bulder lever desværre ikke længere.  

I perioden fra 2001 til 2007 var Arne alene og 
ansatte i 2007 en ny rengøringskone, Gitte 
Andersen, og hun er blevet Arnes 2. kone. De 
valgte at blive gift i Daler Kirke i 
Sønderjylland. En lille kirke i nærheden af 
Højer. 

 

Daler Kirke i Sønderjylland. 

Arne og Bulder havde holdt julefest på Rubøl 
Grænsekro i et år, og Arne fortsatte med at 
komme der hvert år til jul, og i 2008 endte det 
så med, at han blev gift der.  

Gitte og Arne har boet i Oure indtil 2021, hvor 
ejendommen blev solgt til Oureskolerne. I 
dag bor de til leje på Havretoften i 
Svendborg. Det er Gittes søn, Martin Møller 
Andersen, der ejer huset. Martin er medejer 
af Svendborgsund Marina. Arne fortæller, at 
han her har fået en pragtfuld bonussøn og et 
par skønne børnebørn, som han hygger sig 
med.   

 
Brudeparret Gitte og Arne Jensen. 

Det frivillige arbejde. 

Arne gik på pension i 2017 på grund af dårligt 
ben, men er fortsat aktiv indenfor det frivillige 
arbejde, han har påtaget sig igennem mange 
år.  

Allerede i 1970-erne startede Arne med 
frivilligt arbejde. Noget af det første 
bestyrelsesarbejde var i Skårup Sogns 
husflidsforening sidst i 1970-erne. 

 
Billede af kursusleder Lilly Bondo og Arne. 
Bikubens fond gav penge til en ny el-høvl.  
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Sidst i 1970-erne begyndte spillegilderne at 
køre godt på Skårup Kro, og siden 1980 har 
Arne været fast opråber ved Bankospillene i 
Boldklubben og Gymnastikforeningen i 
Skårup hver anden fredag og hver anden 
søndag. Han er dog ikke længere opråber 
ved fredagenes Bankospil. 

Han var også opråber i Vejstrup- og Åbyskov 
Forsamlingshus i mange år. Arne har altid 
kunnet lide arbejdet og sætter pris på at være 
sammen med andre glade mennesker og få 
et godt grin og en god historie – det får man 
ikke af at kikke på en computer, siger Arne.  

I 1980-erne var Arne bestyrelsesformand 
for Borgerforeningen i Skårup.  

I anledning af at 
Skårup Sogns 
Borgerforening 
kunne fejre sit 25- 
års jubilæum i 1984 
overrakte Mogens 
Henningsen, der 
dengang var 
filialbestyrer i 
Bikuben i Skårup, 
foreningen 1.500 kr. 
i jubilæumsgave. 

 

Herunder bestyrelsesmedlemmerne i Skårup 
Sogns Borgerforening i 1984. 

 

Arne var i en årrække også i bestyrelsen i 
Skårup Vandværk sammen med kollegaen 
Arne Maegaard.  

Arne har af to omgange været formand i 
Åbyskov forsamlingshus.  

Han startede med at 
være med i de årlige 
dilettantforestillinger og 
blev igennem årene et 
ikon i forestillingerne, 
der altid er godt 
besøgte. Her er et 
avisbillede, der viser 
Arne i en af sine mange 
roller. 

Der er vidunderligt mange dejlige timer i 
Åbyskov forsamlingshus, siger Arne. 

Arne fik for 2-3 år siden konstateret 
sygdommen Parkinson, men har stadigvæk 
mod på det frivillige arbejde selvom energien 
er aftaget. Sygdommen trætter, og hvis han 
overanstrenger sig, giver den svimmelhed. 
Han går tre gange om ugen til træning ved en 
fysioterapeut. Det har stor betydning for 
helbredet at deltage i træningen, der finder 
sted dels på Toldbodvej i Svendborg og dels i 
det frie i Christiansminde. Arne er medicineret 
og ved godt mod og klør på som altid. 

Arne er ærgerlig over, at Corona 
nedlukningen var årsag til, at Idræts-
foreningen i Skårup ikke fik holdt sit 100-års 
jubilæum i 2020, og at fejringen af 
bankospillenes jubilæer ikke kunne afholdes, 
men sådan blev det desværre. 

Retro. 

Retro er på mange områder in i tiden, så 
Arne spørger sig selv om, hvornår bliver 
foreningsarbejde retro? Arne mener, at folk 
ofte glemmer den side af det frivillige arbejde, 
at det at gøre noget for andre skaber glæde i 
sig selv, og han afrunder dette interview med 
at sige to ting, som vi kan tænke over:   

”Det vigtigste i foreningsarbejde er et godt 
forhold til sponsorerne. Skal man som byens 
borgere have noget lavet, så husk at støtte 
sponsorerne ellers dør foreningslivet ud”. 

 ”Sluk for mobilen og computeren og kom ud 
og få et ægte smil og et klap på skulderen. 
Det giver livsglæde og ro i sindet”.  
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Kære sponsor for Folk & Fæ.
Mange af vore trofaste sponsorer har endnu ikke været portrætteret i bladet! - Dette vil vi gerne 

gøre en ekstra indsats for!!!

Så derfor: Hvis din virksomhed endnu ikke har været portrætteret, vil vi gerne komme på besøg 

for at lave et firmaportræt. 

Kontakt redaktøren for en aftale på mail: henningphilbert@gmail.com  eller tlf. 2991 5882

Hvis din virksomhed endnu ikke er sponsor i Folk & Fæ, kommer vi gerne forbi og laver et 

portræt af virksomheden, hvis du ønsker at støtte lokalbladet med en annonce. - Vi kalder det 

portræt af en ny sponsor. - Kontakt redaktøren for en aftale:  henningphilbert@gmail.com 

Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 husstande i ”vores distrikt” som er: 

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

Din virksomhed, forening, institution, klub eller andet kan tegne et sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i overnævnte område.

2. Hvis din virksomhed eller en væsentlig del af den ligger i området.
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Damgårdsklubben
             Støtter alle ældre i Skårup

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

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

Find os på
www.vejstrup.dk

VEJSTRUP AUTOSERVICE

Lars Berg Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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

10. skoleår på kostskole 

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

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

Skårup  
Pensionistforening
Skårup Stationsvej 
10, Skårup

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

ER DU 60+?
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Maria Madsen Mygdal holdt fernisering for en lille udvalgt 
skare den første fredag i september. Hendes farverige na-
turabstraktioner pryder væggene i SKI indtil slutningen af 
oktober. 

De ekspressive malerier stråler af farveglæde og de organi-
ske former afspejler hendes afsæt i naturen. Maria maler 
primært med tempera og akryl, hvor de enkelte former og 
områder er fremhævet med oliepastel og farvekridt, så der 
fremkommer nye mønstre og gentagelser. Maria arbejder 
med mange farvelag, som giver malerierne en spændende 
dybde. 

Læs mere om Maria på hendes hjemmeside:  
www. mariamadsenmygdal.dk 

Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Diverse 
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Tekst og redigering: Vibe. Fotos: Diverse 
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Fra november til nytår vil foyer og trappe ose af skaberglæde med mange forskellige værker i utallige 
teknikker, farver, former, materialer og udtryksformer.  
Her vil man kunne se store naturabstraktioner, farvestrålende og spændende akryl– og oliemalerier i 
alle størrelser, collager og akvarelmalerier samt mobiler og uroer.  I de to montre udstilles fine kera-
mikfigurer og smukke, rustikke smykker i naturmaterialer. 
Her er lidt for enhver smag og man kan roligt glæde sig til at gå gennem lokalerne til kultur– og 
idrætscenterets forskellige aktiviteter i den mørke vintertid. 
Man kan også dukke op om eftermiddagen den første søndag i november og drikke et glas vin eller to 
med kunstnerne, få en snak om værkerne, betragte det hele på en stille rundtur og købe en julegave 
eller to.  
Du behøver ikke kende nogen i forvejen, kom blot frisk. Alle er velkomne!

 

David Moodie 
Uro’er og mobiler 

Henning Philbert 
Farvestrålende malerier 

Getter 
Keramiske figurer 
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Skårup Kunstgruppe 

Jytte Philipsen 
Akrylmalerier 

Otilia Rubió 
Rustikke smykker 

Ulla Denker 
Store naturabstraktioner 

Mariann Henriksen 
Finurlige akrylmalerier 

Olaf Søndberg 
Akvarelmalerier fra nær & fjern 

Ole Victor 
Malerier 

Werner Funder 
Malerier 

Vibe Eriksen 
Collager 

Skårup Kunstgruppe er en arbejds-
gruppe under SKI.  
Vi er alle interesserede i kunst og 
udøvende i mere eller mindre grad.  
Kunstgruppen står for udsmykning 
af kulturcenterets foyer og trappe 
ved at arrangere og strukturere 6 
årlige udstillinger med lokale  
kunstnere og andre skabende og 
kreative sjæle. 

Der er ingen censur og alle, som har 
kreationer, de gerne vil udstille, er 
velkomne til at kontakte os og høre 
nærmere.  
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Her finder du information om vores udstillinger:                     Vores Facebookside, som altid er opdateret,  
På Skårup IF hjemmeside www.skaarup-if.dk/det-sker/          Facebooksiden: Skårup Sammenhold 
Aktivitetskalenderen på www.folkogfae.dk                              Kulturkalenderen Svendborg.  
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Akrylmalerier 

Otilia Rubió 
Rustikke smykker 

Ulla Denker 
Store naturabstraktioner 

Mariann Henriksen 
Finurlige akrylmalerier 

Olaf Søndberg 
Akvarelmalerier fra nær & fjern 

Ole Victor 
Malerier 

Werner Funder 
Malerier 

Vibe Eriksen 
Collager 

Skårup Kunstgruppe er en arbejds-
gruppe under SKI.  
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udøvende i mere eller mindre grad.  
Kunstgruppen står for udsmykning 
af kulturcenterets foyer og trappe 
ved at arrangere og strukturere 6 
årlige udstillinger med lokale  
kunstnere og andre skabende og 
kreative sjæle. 

Der er ingen censur og alle, som har 
kreationer, de gerne vil udstille, er 
velkomne til at kontakte os og høre 
nærmere.  
Kontakt: Vibe: vibeff@post24.dk 

Her finder du information om vores udstillinger:                     Vores Facebookside, som altid er opdateret,  
På Skårup IF hjemmeside www.skaarup-if.dk/det-sker/          Facebooksiden: Skårup Sammenhold 
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Egemosevej 20 ◆ 5882 Vejstrup ◆ Tlf.: 62 28 16 84 
Jan Mobil: 20 23 16 84 ◆  www.vejstruptømrer.dk 

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

Salon Elmelund
-Et naturligt valg

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

Folkedans på den sjove måde 

Tlf:3024 7466 
Brudagerfolkedansere.dk 

BRUDAGER 
FORSAMLINGSHUS                                                       

BRUDAGER BYGADE 11                                                         
5882 VEJSTRUP                                                         
TLF: 27 74 27 15
BRUDAGERBYLAUG@GMAIL.COM
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Vi er begge på Facebook

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

Nu med Friluftsrådets 
grønne og blå flag.

Små grønne fodtrin
Agerskiftet 16

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

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

Tinalaursen1@live.dk
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STORCHARMØREN KOM LIGE FORBI… 
Tekst Henrik Kramer, foto Karina Tørnqvist 

 

Fredag d. 24. september var der igen koncert i 

Vejstrup. Multikunstneren Jimmy Jørgensen 

med sit 4-mands store band gæstede 

forsamlingshuset. Og hvilken koncert! Det blev 

en oplevelse af de helt store. 

Jimmy Jørgensen er kendt fra bandet Hotel 

Hunger, teater og tv-produktioner og sin lange 

solist-karriere. Med sin helt særlige crooner-stil, 

fortællinger fra et langt musikliv og ikke mindst 

stor-charmerende tilgang, indtog han scenen i 

Vejstrup. Med sig havde han et særdeles 

veloplagt 4-mands band, som fuldstændig 

bjergtog publikum med numre fra egen 

produktion og fortolkninger af andre store 

kunstneres klassikere.  

 
Jimmy Jørgensen har udgivet 3 

soloindspilninger og særligt numre fra ”Come in 

to my Sleep”(Nick Cave) var på set-listen. 

Forrygende fortolkninger suppleret af Jimmy 

Jørgensens anekdoter og bakket op af et 

storspillende band. Jimmy Jørgensen var i 

storform og var tydeligt interesseret i dialog 

med publikum. Det lykkedes på en særlig 

naturlig måde. En fantastisk oplevelse, som 

kunne være fortsat længe endnu.  

 
Vejstrup Forsamlingshus var samtidig vært for 

bespisning inden koncerten. Her havde den 

lokale kok, Jane Jørgensen kreeret en lækker 

middag inden musikken. 

 
 Alt i alt en rigtig stor oplevelse og dejlig aften i 

Vejstrup. Og huset glæder sig allerede til næste 

koncert efter samme opskrift: lækker mad og 

dejlig musik, når Kaya Brüel og Ole Kibsgaard 

gæster forsamlingshuset 28. januar 2022.  
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LÆSEHESTENE HAR ORGANISERET SIG 
Tekst Dorthe Fischer 

 
Den 15. sept. havde Vejstrup Forsamlingshus 

besøg af Tina Mortensen, bibliotekar fra 

Svendborg Bibliotek. Tina lavede en fin og 

inspirerende introduktion til læseklub, hvorefter 

læseklubgruppen etablerede sig. Der blev valgt 

bøger til det næste halve års læsning – bøger, 

som nok skal give anledning til debat på de 

månedlige møder, som gruppen har aftalt. 

 

GENERALFORSAMLINGER 
Tekst Elisabeth Antonsen 

 

Den 7. september afholdtes de årlige 

generalforsamlinger i Vejstrup Forsamlingshus 

og Støtteforeningen med godt et halvt års 

forsinkelse på grund af Corona. I sin beretning 

kunne begge formænd glæde sig over fortsat 

stor opbakning til foreningens arrangementer, 

hvilket blandt andet har medført, at foreningen 

har klaret sig godt gennem Coronakrisen, og 

stadig har penge på bankbogen.  

Salget af folke- og erhvervsaktier til ombygnin-

gen har overgået alle forventninger og har 

passeret 500.000 kr. mod budgetteret 300.000 

kr.  

Projektet har ligeledes stor opbakning fra 

Svendborg Kommune, der har støttet med 

penge fra tre forskellige puljer. I alt er der rejst 

3 mio. kr., og der er et par store ansøgninger 

ude. Byggegruppen arbejder energisk videre 

mod målet: at nå 8,5 mio. kr. inden generalfor-

samlingen i februar 2021. 

Støtteforeningen sættes på lavt blus indtil 

næste generalforsamling. Det overvejes at 

nedlægge den, da der ikke længere er en 

skattemæssig fordel ved at have en 

støtteforening. 

 

BLIV KLOGERE PÅ SPÆNDENDE EMNER 
Tekst Elisabeth Antonsen, foto Aarhus Universitet 

 

Vi nærmer os slutningen for de livestreamede, 

naturvidenskabelige foredrag i denne omgang. I 

efterårssæsonen er vi foreløbig blevet klogere 

på Big Bang, og hvordan vi bliver yngre med 

årene.  

De sidste tre foredrag har titlerne ”Pandemier i 

de sidste 200 år”, ”Den inderste kerne” og 

”Vores cellers saltbalance”.  

De finder sted henholdsvis den 26. oktober, den 

9. november og 23. november – alle gange kl. 

19.00 i Vejstrup Forsamlingshus.  

Der er gratis adgang, men kom i god tid. 

Foredragene starter præcis. 
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MED ENGANGSKLUDE OG LEGOKLODSER 
Tekst og foto Elisabeth Antonsen 

 

Engangsklude, legoklodser, sjove bolde, 

elastikker og håndvægte – det er nogle af de 

ting, der er i brug, når 14 aktive seniorer 

træner med Marie Svendsen i Vejstrup 

Forsamlingshus onsdag formiddag mellem kl. 

9.45 og 10.45.  

 

     
 

Holdet har deltagere fra såvel Vejstrup som 

Brudager, Gudbjerg, Hesselager, Oure og 

Åbyskov, og alle får arbejdet kroppen godt  

igennem. 

Er du nysgerrig på, hvordan vi bruger dem? Så 

har du stadig chancen for at melde dig til 

holdet. Vi har nemlig besluttet, at det 

fortsætter efter efterårsferien. Det koster 360 

kr. for 8 gange (indtil jul). Du kan melde dig til 

hos Marie på 23491259. 

 

 
 

  
 

FÆLLESSKAB I LANDSBYEN  

VEJSTRUP SPISER SAMMEN MED KULINARISK SYDFYN 
Tekst Elisabeth Antonsen, foto Kulinarisk Sydfyn 

  

Onsdag den 27. oktober spiser vi sammen i 

Vejstrup på en lidt anden måde, end vi plejer. 

Kulinarisk  

Sydfyn har nemlig inviteret os til at være med i 

deres projekt “Fællesskab i landsbyen”. Det har 

vi naturligvis sagt ja til. Så kom og vær med til 

en helt særlig Vejstrup spiser sammen! 

Der serveres en 3-retters menu baseret på 

lokale råvarer, og Kulinarisk Sydfyn fortæller 

historien om maden, der serveres, vi synger 

sammen og spiser sammen. 

Du kan læse mere på 

www.vejstrupforsamlingshus.dk og tilmelde dig 

via booking-linket, der også ligger på 

hjemmesiden. 
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VI SYNGER SAMMEN I VEJSTRUP 
Vi synger sammen i Vejstrup er et nyt tiltag for 

alle sangglade borgere i Vejstrup og omegn, og 

den 17. november synger vi igen sammen i 

Vejstrup Forsamlingshus. Alle er velkomne, og 

denne gang er det Anders Carlsson og André  

Isager, der fører os gennem nogle af  

Højskolesangbogens sange. 

Der kan købes kaffe og te, og blandt andet 

derfor vil vi gerne bede om tilmelding til Jonna 

senest den 16. november på tlf. 31906937. 

 

VÆLGERMØDE I VEJSTRUP FORSAMLINGSHUS 
Af Elisabeth Antonsen 

 

I november skal vi igen til stemmeurnerne, når 

kommunalvalget afvikles, og det skal afgøres, 

hvem der skal regere Svendborg Kommune de 

næste fire år. Vejstrup Forsamlingshus er så 

heldig at have fået aftaler med alle partiernes 

spidskandidater om et vælgermøde torsdag den 

28. oktober kl. 19.00 – 21.00.  

Journalist David Bernicken leder debatten, og 

forsamlingshuset ønsker, at den skal handle om  

 

 

de emner, der optager borgerne mest.  

Derfor kan man sende sit forslag til debatemne 

til henrik.kramer@hotmail.com senest den 25. 

oktober, så vil David gøre sit til, at vi når rundt 

om så mange emner som muligt. 

Vi håber, du vil møde op og være med til at 

skabe en livlig og konstruktiv debat. Vi glæder 

os til at se dig og alle spidskandidaterne i 

Vejstrup Forsamlingshus. 

 

LOPPEMARKED 
Tekst og foto Elisabeth Antonsen 

 

Har du ting og sager i gemmerne, som du 

gerne vil af med, men som andre måske kan 

bruge? Er du kreativ og vil sælge af dine 

produkter? Eller er du på jagt efter en eller 

anden ting til din samling? 

Så har du chancen for både at købe og sælge i 

Vejstrup Forsamlingshus søndag den 14. 

november kl. 10.00 – 14.00. 

Du finder oplysninger om priser på boder,  

opstilling, nedtagning mm. på Facebook ”Det 

sker i Vejstrup” og på hjemmesiden 

www.vejstrupforsamlingshus.dk . 
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ADVENTSHYGGE 
To måneder til jul! Adventshygge-gruppen har i 

skrivende stund ikke planlagt årets 

arrangement i Vejstrup Forsamlingshus i 

detaljer, men sikkert er det, at det bliver 

hyggeligt. Traditionen tro indgår der bankospil 

med lækre, sponsorerede præmier, og der vil 

ganske sikkert være julestemning i ved 

gadekæret i Vejstrup. 

Så sæt x ved søndag den 21. november kl. 

14.00 – 17.00 og find mere information på 

hjemmesiden og Facebook lidt tættere på 

arrangementet.

SAVNER DU MORGENSANG PÅ DR 1? 
Af Elisabeth Antonsen 

 

Så glæd dig til fredag den 28. januar 2022!     

Da kan du nemlig opleve Kaja Brüel og Ole 

Kibsgaard i Vejstrup Forsamlingshus!  

Det musikalske makkerpar har spillet sammen i 

en lang årrække. Med Morgensang på DR1 blev 

de rystet ekstra godt sammen, da de vækkede 

danskerne med Morgensang 294 dage i træk. 

De har indspillet en række albums, og senest 

udgav de Sange Vi Synger med 13 danske 

sange, der fik særlig betydning for de to 

musikere under optagelserne af Morgensang.  

 

Nu kan du opleve dem og deres smittende gode 

humør og musikalitet live i en dejlig koncert, 

hvor der både er plads til fællessang, men også 

til at nyde duoens fortolkninger af de skønne 

sange, vi synger sammen. 
Der er spisning kl. 18.00 og koncert kl. 19.30. 

Det bliver SÅ hyggeligt. 

Du får mad og musik for 250 kr. Hvis du kun vil 

høre musik, koster det 195 kr. 

Billetsalget foregår som sædvanlig på tlf. 

81612106.  
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Skårupørevej 39
5881 Skårup Fyn

mail@denlokalemaler.dk

DEN LOKALE  MALER

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

SKÅRUP ApS

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

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

v/ Steffen Sundberg

Landevejen 119
5883 Oure
steffen@oureauto.dk

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

www.oureauto.dk

Lundevej 7, 5700 Svendborg

Tlf. 62 800 820
www.kiropraktor-hyldal.dk
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	 	 	 Ny	graver	
	

	

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

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

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

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	

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

for mange, - - og corona-krisen har også 

ramt Folk & Fæ på den måde, at vi ikke 

har kunnet deltage/bringe mange af de 

planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst 

eller udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den 

anden side af denne forfærdelige krise, 

der jo har ramt det meste af jordkloden.

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

Kontakt redaktøren – eller en fra 

bladgruppen, hvis du har en spændende 

historie, du gerne vil dele med vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til,

at vi i dette nummer bringer nogle af de 

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

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

	

	

	

	

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

aktiviteter	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

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

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

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

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

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

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

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

På	vegne	af	Vejstrup	Valgmenighed	

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

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

Kære	Lone,	rigtig	hjertelig	velkommen	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

På	menighedsrådets	vegne	

Lene	Isager	

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

for mange, - - og corona-krisen har også 

ramt Folk & Fæ på den måde, at vi ikke 

har kunnet deltage/bringe mange af de 

planlagte aktiviteter, da de er blevet aflyst 

eller udskudt til et senere tidspunkt.

Vi glæder os til at komme om på den 

anden side af denne forfærdelige krise, 

der jo har ramt det meste af jordkloden.

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

Kontakt redaktøren – eller en fra 

bladgruppen, hvis du har en spændende 

historie, du gerne vil dele med vore læsere.

Vi kalder det:

På grund af corona-krisen er der plads til,

at vi i dette nummer bringer nogle af de 

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

 Du kan altid støtte bladet med MobilePay: 2548 7386 

Fynske Bank: Reg. nr. 0819 konto 8195611123

Gem dette nummer til Tryksagsomdelingen, der nu 

hedder SK distrubition, hvis du ikke modtager bladet 5 

gange årligt: 7010 4000

(Augustnumret omdeles af vores indsamlergruppe)

Hermed sendes de bedste hilsner fra Folk & Fæ.

Henning Philbert

	

	

	

	

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

aktiviteter	i	Vejstrup	Valgmenighed.	

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

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

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

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

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

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

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

På	vegne	af	Vejstrup	Valgmenighed	

Lene	Isager	

	

	

	

	 	 	 Ny	graver	
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SABOTAGE fra Skårup er nu slut - og alt er nu stille! 
Skribent: Torben Hansen fra Teater VITO 
 
Med et fantastisk sensommervejr og 10 udsolgte forestillinger og efterfølgende mange rosende 
ord fra mange af de fremmødte, tør vi i teater VITO godt bruge ordet – at forestillingen 
SABOTAGE fra Skårup blev en bragende succes!      
                                           

 
 

 
Tak til Skårup fordi I var nysgerrige nok til at 
købe en billet til vores teaterforestilling 
SABOTAGE fra Skårup. 
Tak til jer der allerede har kommenteret/ rost 
forestillingen, når jeg har mødt jer i Skårup 
samt til jer, der har rost forestillingen i diverse 
facebookgrupper, hvor flere af dem er brugt i 
Jan Viufs anmeldelse af stykket andet steds i 
dette nummer af Folk & Fæ. 
 
Forestillingen har været undervejs i ca. 1 år, 
og vi i Teater VITO er både meget glade og 
stolte af det færdige teaterstykke, og over at 
alle forestillingerne blev udsolgt, og over at så 
mange fra Skårup kom og så det færdige 
resultat. 
 
Når man starter på et sådan stort 
teaterprojekt med så mange medvirkende er 
der meget, der kan gå galt, blive ændret eller 
tilpasset undervejs i sådan en lang proces. 
Der skal søges fonde for at skaffe de fornødne 
økonomiske midler, der skal laves mange 
praktiske forberedelser og aftaler, et team af 
instruktører og ledende praktiske personer 
skal findes, manuskriptet skal skrives og i dette 
tilfælde skrives om flere gange, så det passer 
til det antal deltagere, som vi nu kunne skaffe 
og meget mere.  

 
Men det hele kom til at spille sammen over 
dette år, så vi i et fællesskab mellem 
instruktører og deltagere fik lavet en absolut 
seværdig forestilling og en anderledes 
forestilling, som ikke var som de fleste men, 
hvor formen passede fantastisk til netop 
denne hyldest til de mange lokale og 
seminarister, der deltog i modstands -
bevægelsen i Skårup i årene 1943 – 1945. 

Manglende anmeldelser: På trods af at 
teaterstykket var et stort set up med mange 
deltagere, og rigtig mange timers 
forberedelse, og med et tema om 
modstandsbevægelsen et år efter, at de fleste 
arrangementer i forbindelse med 75 året for 
befrielsen blev aflyst pga. af Coronaen, så viste 
hverken Fyns Amts Avis og TV 2 Fyn nogen 
interesse for vores stykke.                                                     
Selvfølgelig kunne det da have været dejligt 
men en anerkendelse fra Fyns Amts Avis, men 
som jeg sagde til chefredaktør Rikke Bekker 
ved et efterfølgende møde, er jeg som kultur 
iværksætter jo ikke vant til interesse fra FAA.                                                                         
Men for alle de mennesker her i Skårup, som 
har været involveret på den ene eller den 
anden måde, ville det jo have været rart med 
en anerkendelse også fra FFA. 
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som jeg sagde til chefredaktør Rikke Bekker 
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Men for alle de mennesker her i Skårup, som 
har været involveret på den ene eller den 
anden måde, ville det jo have været rart med 
en anerkendelse også fra FFA. 

 



34

 
Når noget går godt pga. af en stor 
fælles indsats, er det vigtigt, at alle 
bliver nævnt: 
 

• Tak til alle jer der deltog enten som 
amatørskuespiller, i korene eller hjalp 
med praktiske ting - uden jer 65 
personer var alle mine skøre tanker og 
ideer til dette teaterstykke jo aldrig 
blevet til denne forestilling og denne 
succes. 
 

• Tak til alle jer, der enten udlånte jeres 
hus, have eller ejendom som location 
til. 

 
• Tak til jer der udlånte div. rekvisitter. 

 
• Tak til Richard fra Lokalhistorisk Arkiv i 

Skårup for de meget vigtige historiske 
informationer og billeder 

 
• Tak for lån af lokaler m.m. på Skårup 

Skole 
 
 

 
 

• Tak for lån af kostumer af Nyborg 
Rockmusical 

 
• Tak for lån af div. lydgrej af Skårup 

Musikforsyning 
 

• Tak for den økonomiske hjælp fra 
Borgerforeningen og 5881 Skårup 

 
• Tak til Folk og Fæ for pladsen i bladet. 

 
• Tak for samarbejdet med SKI 

 
• Tak for lån af OSKAR bussen 

 
• Tak til dem jeg måtte have glemt 

 
• Tak - endnu en gang til alle jer fra 

Skårup, der kom og så vores 
teaterstykke.                              
Hovedparten af de 400 solgte billetter 
blev købt af lokale folk fra Skårup og 
omegn. 

 

 
Nedenstående billede er fra smeden i Skårup, hvor smedemester Hans Nielsen siger ja til at              
modstandsmanden Sofus Andersen fra Nyborg kan bo, spise der og arbejde for ham i en periode! 
 

 



Det er blevet efterår. På kirkegården er der 
travlt med at skifte gamle hækplanter ud 
til nye og få gravet rødder fra visne træer 
og buske op, så der kan plantes nyt. 

Endvidere er stierne visse steder ble-
vet nivelleret, og der er lagt ny belægn-
ing. Snart vil der også komme gang i 
grandækning af gravstederne. Der er nok 
at se til. 
Vi ønsker alle et dejligt efterår.

  Efterår

Skårup KirkeSkårup Kirke
– et sogn i Svendborg Provsti

oktober - december  2021oktober - december  2021



Efter hver kl. 10 - gudstjeneste er der 
’Tårnkaffe’, hvor man kan få sig en 
uforpligtende tår kaffe og en sludder i 
Tårnrummet, inden man går hjem.

På disse onsdag eftermiddage 3. november 
og 1. december kl. 17 – 18 kan en helt særlig 
stund nydes i vores smukke kirke. Rasmus 
Grønborg spiller smukt og stemnings-
fuldt på orgel og klaver, der er kaffe og te, 
stearinlys og en vidunderlig ro. 
Tid til eftertænksomhed, afstressning, bøn. 
Man kan komme og gå som man har lyst. 

Velkommen til fællessang i Kirkeladen 
kl. 19-20 tirsdag den 26. oktober og tirsdag 
den 30. november. Alle kan være med. 
Vi synger fra højskolesangbogen og hvad 
vi ellers har.

Jule - Syng Sammen vil tirsdag den 30. 
november indlede adventstiden. Her med-
virker både organist Rasmus Grønborg og 
vores præst, Anders Kjærsig. Denne vestjyske 
duo vil med både stort vid, godt humør og 
jysk lune guide os igennem en række af 
adventstidens og julens dejlige sange. 
 

Gospelkoret Arise holder festlig jule-
koncert tirsdag den 7. dec. kl. 19.30. Her 
kan man nyde et varieret program med 
gospel-klassikere som This Little Light, 
Oh Happy Day, kendte Carols i moderne 
arrangementer samt storsvingende og 
funky gospelhits fra nogle af nutidens 
store gospelkomponister. Mød også 
denne aften nogle af korets nye og 
meget talentfulde solister.
Gospelmusikkens livlige og glade budskab 
er en skøn måde at fejre julen på, der er 
garanteret julestemning, gang i den og 
højt humør ved denne koncert.

Søndag d. 12. december kl. 19.00 i Skårup 
kirke. En smuk og stemningsfuld tradition, 
hvor bl.a. Lejlighedskoret medvirker.

Tirsdag den 14. dec. er det en utrolig stor 
glæde at kunne præsentere en flok af de 
dygtige elever fra musikskolen. Det vides 
i skrivende stund ikke, hvem der deltager, 
men mon ikke vi vil høre både sangere, 
strygere, pianister og blæsere… et bredt og 
varieret repertoire i forskellige genrer. 
Lidt julemusik vil der nok også være på 
programmet. 

Traditionen tro er der den 31. dec. Nytårs-
gudstjeneste kl. 15. Efter tjenesten ønsker 
vi hinanden Godt Nytår med et glas 
bobler og snacks i Tårnrummet.

      Det sker i Skårup Kirke       Det sker i Skårup Kirke 

  Tårnkaffe

  De Ni Læsninger

  Musik og Stilhed

  Syng sammen

  Advent og jul i Skårup Kirke

  Gospel-julekoncert 

  Musikskolens julekoncert 

  Nytårsgudstjeneste



Små sprogtårne

Jeg ønsker mig ikke mere af tilværelsen 
end den kan byde mig. Sommetider er 
det opslidende, andre tider overvæld-
ende. Prøver på at modtage det bedste 
selv i de værste situationer. Det lykkes til 
tider, til andre tider falder jeg sammen 
og kommer ingen steder. Man snubler 
seks gange, men rejser sig syv. 

Sproget for mig er rummeligt. Det er 
ligesom en by, man færdes i, men uden 
overblik og dog. Jeg kører rundt i bil 
på må og få og ender alligevel et sted. 
Det giver en slags sikkerhed. Som regel 
kender jeg ruten, men jeg kender ikke 
det, der opstår på ruten. Sådan har jeg 
det med sproget: Det kender jeg, men 
er aldrig sikker på, hvor det ender. Her 
forsoner man sig med sin egen usikker-
hed og ved med sig selv, at alting får en 
ende. Så er man kommet så langt.

De gamle dørhåndtag, lofter og fodlister, 
karme og bundstykker siger mig meget. 
De var brune, udtrykket grønumbra var 
innovativt; falsede køkkenskuffer, fliser 
på badeværelset, et ikke tale-køkken, 
hvor alle talte med hinanden. Der var 
intet fællesskab, men stor solidaritet, alle 
hjalp hinanden og lod hinanden være i 
fred. Det kan jeg godt lide.

Når jeg kikker ud ad vinduet, ser jeg tre 
birketræer, to katte, en stak brænde og 
muligvis en smuk kvinde med en bar-
nevogn. Jeg vender blikket ind mod køk-
kenet. Her er der ro og fravær og en

stemning af tiden, som går uden at sige 
noget. Fortaber mig i begge verdener 
og ønske kun at blive dér. Det tager et 
øjeblik, og så er de forsvundet. Jeg vil 
huske det til evig tid.

Jeg holder meget af at køre en tur langs 
Svendborg Sund. Udsigten, vandet og 
roen inklusive bilens langsomme fart 
minder mig om, at døden er en realitet, 
men ikke i selve dette øjeblik. Tankerne 
får en vis fart, som om de er bestemt af 
rytmen fra bilens motor. Jeg kobler ud, 
sætter op i gear, træder let på speeder-
en, mens solen reflekterer sig i bølgen 
blå. Nu forsvinder livet i opgaven, og alt 
falder på plads. Det kan jeg godt lide.

Fordelen ved at være sig selv er, at man 
ikke skal tænke på andre. Fordelen ved 
de andre er, at man glemmer sig selv.

Holder meget af de vestjyske vidder og 
de ydmyge østbøjede birketræer - og 
æblerne på Sydfyn, der falder i stiletter.

Fordelen ved at blive ældre er, at man 
kan lukke noget bag sig.

Anders Kjærsig

      Kjærsigs klumme      Kjærsigs klumme



OKTOBER

Søndag d. 24. okt. 21. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 31. okt. 22. søndag efter Trinitatis kl. 10.00 Anders Kjærsig

NOVEMBER

Onsdag d.    3. nov. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 7. nov. Allehelgens Søndag kl. 16.00 Anders Kjærsig

Onsdag d. 10. nov. AKs Forsamlingshus kl. 16.30 Anders Kjærsig

Søndag d. 14. nov. 24. søndag efter Trinitatis kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 21. nov. Sidste søndag i kirkeåret kl.  9.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Søndag d. 28. nov. 1. søndag i Advent kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d. 30. nov. Syng Sammen – jul kl. 19.00 Rasmus Grønborg
Anders Kjærsig

DECEMBER

Onsdag d.    1. dec. Musik og Stilhed kl.  17.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 5. dec. 2. søndag i Advent kl. 10.00 Anders Kjærsig

Tirsdag d.  7. dec. Gospelkorets julekoncert kl. 19.30
Christina Funch 
Mellgren 
Rasmus Grønborg

Søndag d. 12. dec. 3. s. i Adv. De Ni Læsninger kl.  19.00 Rebecca 
Aagaard-Poulsen

Tirsdag d. 14. dec. Musikskolens julekoncert kl.  19.00 Rasmus Grønborg

Søndag d. 19. dec. 4. søndag i Advent kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 24. dec. Juleaften kl. 14.00
kl. 15.30 Anders Kjærsig

Lørdag d. 25. dec. 1. Juledag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Søndag d. 26. dec. 2. Juledag kl. 10.00 Anders Kjærsig

Fredag d. 30. dec. Nytårsaften kl. 15.00 Anders Kjærsig

JANUAR

Søndag d.   2. jan. Hellig Tre Konger kl.  10.00 Anders Kjærsig

Kalender Skårup Kirke Kalender Skårup Kirke 
oktober - december 2021 oktober - december 2021                                                 

Anders Kjærsig

                                                



Foredrag ved Ole Sørensen d. 19. nov. 2021 kl. 1900 

BRUDAGER FOLKEDANSERE 
 
Brudager Folkedansere med dansested i Brudager Forsamlingshus har søgt støtte fra DIF 
og DGI´s foreningspulje. 

Med bevillingen kan Brudager Folkedansere se frem til at afholde et foredrag med 
”Rebellen” Ole Sørensen. Emne ”Værn om vores frihed i hverdag og i foreningslivet”  

Bestyrelsen glæder sig til dette tiltag, og håber der bliver til stor glæde for vores 
medlemmer, samt interesserede gæster. 
 

”Ole vil tale om det at støtte de mennesker der lever 

eller har levet et liv på kanten, de mennesker der er 

udsatte har jo også ret til frihed på trods af at vi har et 

system der gerne vil putte dem ind i det der betegnes 

”målgrupper” ”kasser” og ”exel regneark”. Lidt 

historie, anekdoter, hvem er jeg, kærlige men alvorlige 

spark i røven til akademikere og djøffer, menneskesyn, 

livssyn, værdier, hvorfor fejler systemet i forhold til 

borgeren, § 396, floskler, kampen for tænder på 

finansloven, relationer og meget mere som omhandler 

de mennesker som vi samarbejder med for at de kan få 

et rimeligt tåleligt liv. Nogen vil måske blive provokeret, 

så derfor vil der være tid til spørgsmål og snak, for 

måske er jeg forkert på den, og så siger jeg tak for en 

øjenåbner.  

 

 

Foredraget afholdes på Vejstrup Efterskole`s foredragssal, som er nyetableret. Salen er 

meget rummelig og egner sig perfekt til sådant arrangement. Foredraget varighed ca. 2 

timer afbrudt af en kort pause, herefter evt. spørgsmål og debat. 

Kom og vær med til et spændende foredrag. 

ALLE er velkommen, og det er GRATIS.                       Først til mølle-princip 

Vejstrup Efterskole og skolens arealer er røgfrie, det respekterer vi selvfølgelig.  

Tilmelding                              Tove  30 24 74 66         thstenderup@yahoo.dk 

 senest 10-11-2021             Jørgen  22 37 29 77         Brudagerfolkedansere@gmail.com 

Sted: 19. nov. kl.19.00 på Vejstrup Efterskole, Højskolevej 43, 5882 Vejstrup 
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Khalid Mansour
Uddeler i SuperBrugsen i Skårup

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stationsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 8.00 - 20.45Skårup

SuperBrugsen 
i Skårup støtter lokale aktiviteter
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Ny sponsor til ”Folk & Fæ”. 
Roald Lind Nielsen, Landevejen 54, 
5882 Vejstrup. 
Indehaver af firmaet: EV GREEN ApS 
Skribent: Margit Løve Kølle.                                            Fotografer: Jan Nielsen og Margit Løve Kølle. 

Roald Lind Nielsen har fra januar 2021 
på hjemadressen Landevejen 54 i Vejstrup 
drevet sin egen virksomhed, der forhandler 
og sælger både nye og brugte elscootere 
og elkørestole. Med sin værkstedsvogn 
kan han køre ud til brugerens hjemadresse 
og reparere det køretøj, der er gået i 
stykker eller skal serviceres. Roald har 
desuden eget værksted på hjemadressen, 
hvor større reparationer og ombygninger 
på elscootere eller elkørestole bliver 
foretaget. Roald Lind Nielsen har en lang 
erfaring og praktisk viden bag sig indenfor 
alt vedrørende elektronik og motorer.  

Roald er udlært mekaniker og har altid haft 
lyst til at arbejde med noget indenfor 
mekanik. Han har ofte hjulpet 
kørestolsbrugere med at fremstille ting, der 
kunne lette dagligdagen så som 
hjælpemidler til respiratorbrugere. Roalds 
baggrund, viden og interesse for at opfinde 
og lette hverdagen for mennesker, der ikke 
selv kan komme rundt ved egen hjælp, har 
gjort, at han nu har startet sin virksomhed i 
Vejstrup. Men lad os gå tilbage i tiden og 
høre, hvad der har ført til, at Roald Lind 
Nielsen i dag er indehaver af firmaet     
”EV GREEN ApS”. 

Roald og hans 3 brødre er opvokset i Gislev. Forældrene startede firmaet ”Kokken og 
Jomfruen” i det gamle afholdshotel i Gislev, og meget tidligt gik brødrene til hånde i køkkenet. De 
kunne rydde af efter mindre selskaber eller hjælpe med at panere fiskefileter, alt hvad alderen nu 
passede til.  Roald har altid haft lyst til noget med mekanik, så allerede som 14-årig blev han 
arbejdsdreng hos den lokale mekaniker i Gislev, og efter 9. klasse kom han i lære som mekaniker 
i dette firma. Det var et mindre landmekanikerværksted, der reparerede alt lige fra 
græsslåmaskiner, traktorer, motorcykler til biler og lastbiler. Kort sagt et lærested hvor lærlinge fik 
et grundigt    
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kendskab til mange forskellige mekaniske og 
elektriske dele. Roald nåede at være svend 
½ år, så meldte han sig frivilligt som 
værnepligtig soldat, og også indenfor 
militæret arbejdede han på et værksted. 
Roald havde, i lighed med mange andre unge 
mænd på den tid, meldt sig som FN-soldat til 
tjeneste på Cypern, og indtil der var plads på 
et hold, blev han rejsemontør hos firmaet 
”Faber”. Cypern kaldte først 5 år senere, og 
med titlen af korporal kunne Roald fejre sin 
25-års fødselsdag på øen. Det rygtedes 
hurtigt blandt de andre på holdet, at Roalds 
bage- og kokkeevner var uovertrufne, så 
kollegerne byttede gerne nattevagter for et 
godt måltid hjemmelavet mad. Roald bagte 
franskbrød og lagkager til officerer, der kom 
på besøg, og slap for nattevagter. Efter et år i 
FN-tjeneste vendte han tilbage til ”Faber” og 
fortsatte som rejsemontør. Virksomheden 
”Faber” var iflg. Roald et fantastisk 
arbejdssted. Han arbejdede sammen med en 
kollega på hovedsageligt store opgaver f.eks. 
ved ”Danfoss”, hvor der var i 100-vis af 
persienner, der skulle repareres. Herefter gik 
vejen til ”NASSAU door”, hvor Roald var i 
produktionen, hvor porte blev samlet. (Et 
kuriosum er, at de tre ældste brødre har 
arbejdet på de samme virksomheder 
samtidig). 

 

Roald på arbejde i sit værksted på Landevejen 
54 i Vejstrup. 

Omkring 1995 startede Roald hos 
daværende OBTEC –det senere SBS 
(Scandinavian Brake Systems A/S), der 
lavede bremseklodser til motorcykler. Her 
blev han ansat som vedligeholdelsestekniker. 
Senere stod han på dagskift for et 

vedligeholdelses- og operatørteam af 
maskinerne, men med tilkaldevagt. Der 
arbejdede Roald til 2004. Han sagde egentlig 
op i 2003 og havde afhændet sin lejlighed, 
men firmaet ville gerne beholde ham, og i det 
følgende år boede han i sin nyindkøbte 
campingvogn bag fabrikken. I 2003 rejste han 
sammen med en kollega til Canada, hvor de 
sammen skulle sætte sig ind i driften, incl. 
opsætning og indstilling, af en nyindkøbt 
maskine til virksomheden.  

 

Roald i sit mobile værksted.  

Blev selvstændig i april 2004.  

Tiden var kommet til, at Roald havde lyst til at 
prøve kræfter som selvstændig. Han kørte 
bud- og kurerkørsel for Jysk, Carlsberg og 
Ikea på Fyn. Et mega-knokkel-projekt. Om 
natten læssede han i Horsens, kørte hjem, 
sov få timer, kørte ud hele dagen og så 
fremdeles. Nat efter dag og omvendt. Han 
havde en fastansat og en løsarbejder i 
firmaet i den periode. 

I midten af 2008 fik Roald af en god ven 
tilbud om at køre hjælpemidler for firmaet 
”Det Mobile Værksted” i Odense. Der gik et 
par måneder, hvorefter Roald og hans ven i 
fællesskab opkøbte firmaet. Roald blev daglig 
leder i ”Det Mobile Værksted”. Han styrede 
kontoret og de daglige reparationer, som 
firmaet modtog. Det kunne være lige fra 
service af loftlifte, reparation af hæve-
sænkeborde, reparation af elkørestole, 
elscootere og elcykler til opsætning af 
stålramper. Dertil salg af nye elscootere og 
elkørestole. I en årrække havde firmaet 
Danmarks største udvalg af elscootere og 
havde i alt fem service- og reparationsbiler, 
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der betjente hele Fyn. Firmaet arbejdede for 
kommunerne i Nyborg, Kerteminde, Odense, 
Ringe, Svendborg, Langeland, Middelfart og 
Assens med opgaver af teknisk karakter. 
Derudover kørte virksomhedens ansatte og 
Roald tilkaldevagt for mange af de fynske 
kommuner på aftener, i weekender og i ferier. 
Firmaets speciale var altid at sige ”Ja”, til en 
opgave. Firmaets kontordame var lidt træt af 
altid at skulle sige ”Ja” uanset travlhed.  

Roalds mantra er/var altid at reagere på en 
opgave så hurtigt som muligt. God service 
og godt håndværk er alfa og omega for 
Roald, for tilfredse kunder er målet med 
arbejdet. 

 
I 2010 bliver Roald eneejer af firmaet ”Det 
Mobile Værksted”. Hans arbejde bestod i 
dagtimerne af samtaler med og betjening af 
kunder samt samtaler med terapeuter på 
forskellige institutioner, og om aftenen 
byggede han specielle tilpasninger til bl.a. el-
kørestole. Arbejdet var et døgnarbejde og 
kun i kraft af, at familien altid har bakket op 
og accepteret arbejdssituationerne har det 
hængt sammen. Kæresten Charlotte Kiel er 
kommunalt ansat dagplejemor og har udover 
dagplejebørnene taget sig af hjemmet og 
familiens fire piger. Charlotte fortæller, at i de 
18 år Roald og hun har boet sammen har 
tilværelsen været sådan, og det er livsvilkår, 
som hun accepterer og lever udmærket med.  

Frivilligt arbejde i perioden 2014 til 2018. 

En dag Roald var kaldt ud på et plejehjem i 
Odense Kommune, fortæller den daglige 
leder af ”OK Aktiv” ham, at hun har påtaget 
sig en opgave, som hun ikke rigtigt ved, 
hvordan hun skal klare at gennemføre ved 

egen hjælp. Alle kommunens plejehjems 
friske, ældre beboere skal deltage i 
arrangementet ”Cykling uden alder”, og 
lederen frygter for, hvad der vil ske, hvis 
cykelbatterier, cykeldæk eller andre nedbrud 
forekommer undervejs på ruten. Roald, som 
altid er en mand, der siger ”Ja” til at hjælpe 
andre, påtager sig at deltage i arrangementet 
og stiller både tid, servicebil og elektrisk følge 
mc til rådighed for projektet. Damen glemmer 
blot at fortælle, inden Roald har sagt ”Ja”, at 
der er 14 rickshaw cykler, der skal deltage i et 
kæmpe cykeloptog, og at målet er Hamburg. 
To af Roalds brødre indvilliger i at deltage 
som hjælpere i projektet.  

 

Billedet her er fra den store Odense - 
Hamburg tur. 

Roalds følgebil dannede med 15 km i timen 
bagtrop og hjalp undervejs med lapninger, 
flade batterier m.m. Turen tog i alt 4 døgn 
med overnatninger undervejs og blev en stor 
succes. Beboerne på plejehjemmene var alle 
meget begejstrede og tilmeldte sig straks 
arrangementet året efter. 

 
På tur med "OK aktiv" fra Odense.  
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Disse årlige cykelarrangementer var til stor 
glæde for alle deltagerne i løbet.                        
Det sidste arrangement fandt sted i 2018. 

I oktober 2017 valgte Roald at sælge firmaet 
”Det Mobile Værksted”, men blev ansat som 
daglig leder de følgende år. Det viste sig dog 
hurtigt, at Roald savnede den tætte kontakt til 
kunderne, som han havde, da han selv var 
ejer af firmaet ”Det Mobile Værksted”, og i 
starten af 2021 ser firmaet ”EV GREEN ApS” 
dagens lys fra hjemadressen Landevejen, 
5882 Vejstrup. 

  

Roalds værksted er nemt finde. Det ligger lige 
midt i Vejstrup by ved siden af familiens store 
pæne hvidmalede hus. Folk, der er 
lokalkendte, vil vide, at der tidligere var 

smedeværksted i den ende af huset nærmest 
Roalds værksted.  

Roald har den glæde, at mange af 
stamkunderne og kommunerne på Fyn havde 
savnet samarbejdet med ham og er derfor 
vendt tilbage til firmaet ”EV GREEN ApS”. 
Samarbejdet med kommunerne som 
Langeland, Svendborg, Assens, Odense og 
Kerteminde er genoptaget til glæde for alle 
parter, og hvis kunderne ikke ved egen hjælp 
kan transportere deres elscooter, elcykel  
eller elkørestol til Vejstrup, kommer Roald ud 
til kunderne og laver reparationerne i sin 
værkstedsbil.  

Roald er i fuld gang med at sætte 
skilte op ude ved Landevejen 54 i 
Vejstrup og at opdatere sin 
hjemmeside, så indenfor en kort 
periode vil det være endnu 
tydeligere, hvor firmaet                       
”EV GREEN ApS” ligger.                

Firmaets telefonnummer er:  

0045 – 42 67 89 53. 

 

 
 

”Folk& Fæ” ønsker Roald Lind  

Nielsen ”GOD VIND” med den nye  

virksomhed. 
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SKOVDONG BYG & MASKINSERVICE

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

Salg af 
reserve-

dele

 

Altid gratis 

 

afhentning og 

 

levering på Sydfyn!

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

HØJSÆSONEN STARTER NU!

Her er AKUTBEREDSKAB en selvfølge!
Dyrlægevagten 62 21 64 21

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

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

Vi sætter focus på
bekæmpelse af lopper og flåter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certificeret
- tryghed og kvalitet

Østerdalen er et af Svendborg  
Kommunes dagtilbudsområder.  
 

Området består af:  

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

Bagergade 28-30 · 5700 Svendborg 
Tlf. 29 60 26 18  
www.osterdalen.svendborg.dk
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Den lokale folkeskole
Læring for alle
Læring for livet

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

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

2 felt
Pris: 3531,- 

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

REP/SERVICE OG SALG

• El-Scooter

• El-Kørestole

• El-Cykler

• Hjælpemidler

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

Morten Bytoft 
Indehaver 

Helle Lynge

Det er dine 
og afdødes ønsker, 
der er det vigtigste 
for os
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Vejstrup Å – har fra gammel tid været et vandløb, der 
både skiller og samler folk fra begge sider af åen. Her 
går/gik skellene; de gamle sognegrænser og herreds-
skellet mellem Gudme- og Sunds- herreder. Men før 
samledes man også ved vadestederne, vandmøllerne 
og kroen. I dag bruges ådalen flittigt til vandreture, 
især langs Øhavsstien.  

I dette afsnit ser vi på de første 8 steder langs å-løbet 
frem til Klingstrup og starter ved det oprindelige       
udspring på en mark ca. 600 meter øst for Højes Dong 
syd for Bøllemosen. 1.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I dag er området drænet og rørlagt og den første 
synlige strækning af åen, der her nærmest fremstår 
som en bæk, er på gården Falen’s jorde. Falen eller 

Falden, der ligger 
nordvest for 
Brændeskov, betyder 
antageligt fold og har 
været til læ for olden-
svinene, der hærgede 
i de store skove der i 
1600-tallet. 

2.  Brændeskov                                              
Fra Falen er åen først rørlagt et stykke og løber der-
efter mod sydøst i retning Brændeskov. Her lå åens 
yngste vandmølle, Brændeskov vandmølle, Porthus 
mølle eller Gråes mølle, opført af købmand Graae fra  

 Vejstrup Å - fra udspring til udløb! 1 

I baggrunden ses mod vest Højes Dong (100 meter) 1. 

Skribent & fotos; Jan Viuf Hansen – efterår 2021 

13 lokaliteter langs Vejstrup Å                                                                           
Kortudsnit: Skærmkort, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (2021) 
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Svendborg i 1835. Han var blevet ejer af en land-
ejendom langt væk fra Svendborg bymarked og 
søgte amtet og det kongelige rentekammer om 
tilladelse til opførelsen af en mølle, så gården kunne 
gøre mere nytte. Møllen stod, for længst ude af funk- 
tion, indtil ”December-orkanen”, 13. december 1999, 
hvor det meste af bygningerne blæste omkuld, 
fortalte ejeren Jørn Rasmussen, der endvidere gav 
mig lov til at bruge hans egne billeder fra dengang. 

I dag er der stort set ingen spor af vandmøllen tilbage 
og helt nye bygninger ligger hvor kværnmøllen lå. Her-
under ses i modsat vinkel den nye bygning med åens 
videre løb i retning mod højre (mod syd). Kværnmøllen 
lå ved bageste del af gavlen. (hævet stensætning). 

 

 

 

                                        

 

                                                                                                                              

 

 

                                                

Åen er rørlagt under vejen og fortsætter nu ”åben” 
resten af turen, der går i lavningen langs trægrænsen 
bag det charmerende nedlagte transformatortårn, 
kunstnerisk malet af lokale beboere fra Brændeskov i 
2018. ”Byg rede i Brændeskov”, lyder indskriften.                   
3. Sortemosen                                                                     

 

 

 

 

 

De 3 fotos her er venligst udlånt af Jørn Rasmussen. 

Resterne af det gamle 
kværnhjul findes stadig 
i laden til møllegården. 
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Her løber åen ind i et stort moseområde, hvor man 
allerede fra ca. år 1600, har kanaliseret åen gennem 
dette vådområde, så lodsejerne kunne få gavn af jord-
en efter afvanding. Åen følger derfor ikke sogneskellet 
på denne strækning. Bemærk den sorte mosejord. (foto)            
4. Sortebro & Sortebro Kro                                                                     

Nu er vi nået frem til det sted, hvor Vejstrup Å rammer 
Svendborg-Ørbækvejen, nemlig Sortebro. Det var her 
adelvejen fra gammel tid, først som vadested og siden 
med stenbro, krydsede åen. Midt i 1800-tallet mente 
boelsmand Christopher Rasmussen, der boede i 
ejendommen ved siden af, at stedet var egnet til kro, 
og fik efter 7 år overbevist Svendborg Amtsråd om 
dette.  ”Da Amtsrådet finder det gavnligt og hensigts-
mæssigt, anbefales bevilgelsen af krohold i Sorte-
broehus, under betingelse af en rejsestalds opførelse.”  

I dag kan man opleve Sortebro Kro, genopbygget i Den 
Fynske Landsby, som et kendt spisested i Odense.                

5. Brudager    

Fra Sortebro løber åen mod syd og 
rammer Bolbro i den vestlige ende af 
Brudager. Bolbro (bulbro) er et 
gammelt ord for træbro, blot med 
rundtræ (”bultræ”) som belægning i 
stedet for planker. For længst er der 
etableret en stenbro.                                                                               

Sortebro Kro, nedrevet 1943, flyttet og opført i Den Fynske 
Landsby 1945. Foto; arkiv.dk 

Sortebro. Kroen lå hvor ejendommen, i baggrunden, ses. 

Foto: Steffen Hahnemann. (LVÅ)* 

Udsnit af målbordsblad 4017, Gen.stabens topografiske kort. 1912 
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6. Holmdrup Stævning                                                             

 

Åen fortsætter mod sydvest, ned til moseområdet, som 
kaldes Lunde- eller Holmdrup Mose, hvorfra den igen i 
et ”tvunget” løb svinger stik øst og må finde sig i at 
være gjort til kanal og drænrende for det fugtige om-
råde ”Stævningen”, som det kaldes på de ældste kort. 
”Ordet stævning, som er et gammelt ord for styning, er 
en betegnelse for en skov af pil og el, hvor bonde og 
husmand kunne skære træ til gærdsel”.  

 

7. Brudagergård                                                            
Efter at være drejet mod øst bliver Vejstrup Å for 
alvor skel-å, endda på herredsniveau – mellem 
Gudme og Sunds herreder og på det lidt lavere 
sogneniveau mellem Brudager og Skårup sogne.  

”Her syd for Brudager ligger den tidligere herregård 
Brudagergård, der antages oprindeligt at have ligget 
inde i byen, men i middelalderen er flyttet til den 
nuværende beliggenhed nærmere åen. Nogen større 
herregård har det aldrig været, skønt den har en 
historie, som rækker langt tilbage i tiden. Vi skimter 
den i et par dokumenter fra det tidlige 1400-tal.” (LVÅ)   

I perioder fra reformationen og frem til den i 1700-tallet, 
hvor den blev opkøbt af Broholm og gjort til forpagter-
gård, har den haft en omtumlet tilværelse med 
skiftende adelige ejerforhold. Gården blev frikøbt langt 
op i 1800-tallet og har siden været almindelig 
selvejergård. 

8a. Klingstrup Vindmølle.         

 Åen fortsætter mod øst først reguleret, siden frit 
mellem bankerne med sine naturlige slyngninger langs 
skovkanten og drejer mod syd langs Klingstrupvej i 
slugten forbi det gule hus på bakken nord for Ny 
Klingstrup. Det er stuehuset fra den gamle møllegård til 
Klingstrup Vindmølle, som stod lidt sydøst for gården, 
men blev nedrevet allerede i 1923.                                                 

 

Foto: Steffen Hahnemann. (LVÅ)*  Indkørslen til Brudagergård. 

Lundemose / Holmdrup Stævning set fra nord.  

 

Udsnit af 4 cm-kort, 1312 II NØ Gudme, geodætisk Institut, målt 1974 

Den gamle vindmølle stod lidt til venstre for, hvor den moderne 
vindmølle synes at stikke op af bakken. Jeg kunne desværre ikke 
finde et billede af den gamle mølle. Hvis nogen kan, skriv gerne. 

Artikel-rækken her er lavet med tilladelse af Steffen Hahnemann og med 
baggrund i og inspiration fra hans bog ”Langs Vejstrup Å” 2008. (LVÅ)*         
Turen langs åen fortsætter i de næste numre af Folk og Fæ.                                     
E-mail: jvhansen1@gmail.com                               Jan Viuf Hansen. 

 



50 Tømrermestre K-K Nielsen ApS

Alt i tømrerarbejde
Speciale i energirenovering og tagarbejde

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

Agerskiftet 10, 5881  Skårup, tlf. 20769831

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

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

ind- og udvendig
❱ Tapetsering

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

KONTAKT BDO  
I SVENDBORG
Grønnemosevej 6,  
5700 Svendborg
Tlf.  63 21 60 00
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Adfærdsproblemer stiger hos coronahunde 
 
Efterhånden som danskerne vender tilbage til en normal hverdag, oplever flere hundeejere nu 
adfærdsproblemer hos deres hunde. 
 
Af Camilla Weber Hansen, caha216@student.sdu.dk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
2020 blev det helt store hvalpeår, hvor mange 
anskaffede sig en hund under 
coronapandemien. Ifølge tal fra Dansk 
Kennelklub oplevede de en stigning på 10% i 
antallet af nyregistrerede hunde i forhold til 
året før. Sammenlagt er det den største 
stigning siden 2008.  
 

 
Veterinærsygeplejerske Mette Filrup træner 
her berøring som forberedelse til en klinisk 
undersøgelse. 
Foto: Camilla Weber Hansen 
 
Nu er samfundet igen på vej tilbage til noget, 
der minder om normalen, men det kan være 
en stor omvæltning for vores firbenede 
venner. På dyreinternaterne frygter man, at vi 
ser ind i et efterår med flere indleveringer af 
hunde efterhånden som hverdagen vender 
tilbage og hundene skal til at være alene 
hjemme. 
 
Hos Dyrlægen på Vejstrupgaard genkender de 
billedet af, at der er sket en stigning i antallet 
af hunde med adfærdsproblemer. Her har de 
haft travlt gennem det sidste år:  
 
»Vi har nok haft en stigning på 20% i arbejde, 
både med hvalpevaccinationer, men også 
med rigtig mange adfærdsproblemer, der 
kommer nu efterfølgende,« lyder det fra 
dyrlæge Kerstin Halberg.  

Her oplever de, at flere hunde er mere 
nervøse, når de kommer til konsultation:  
»Det er hunde, der ikke er blevet socialiseret, 
de har ikke været udenfor, de har ikke mødtes 
med andre mennesker, og de har måske ikke 
været alene hjemme mere end kort tid ad 
gangen,« fortæller hun.  
 
Ifølge hende kan det skyldes, at mange nye 
hundeejere under coronapandemien er 
førstegangshundeejere, som ikke på samme 
måde har de samme redskaber og tænker 
over, at selvom vi står midt i en nedlukning af 
samfundet, er det stadig nødvendigt at være 
konsekvent med træningen.  
 

 
Nervøse hunde kræver ekstra god tid ved en 
dyrlægekonsultation.  
Foto: Camilla Weber Hansen 
 
»Hvis man så ikke har øvet alle de ting, og 
puslebrikkerne ikke er på plads, så blusser 
problemerne virkelig op. Og det er bl.a. 
sådan noget som socialisering, at snakke med 
andre hunde eller at være alene hjemme.« 
udtaler Kerstin Halberg.  
 

Ved Dyrenes Beskyttelse opfordrer 
internatleder ved Nordjyllands Internat 

Karina Fisker, hundeejere til også i ferier, at 
huske at træne hunden i at være alene 

hjemme og dermed forberede den på den 
hverdag, der venter på den anden side.
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Skårup Pensionistforening 

Skårup Stationsvej 10 

5881 Skårup 

              

     

__________________________ 

En hyggelig grillaften havde vi i 
aug. måned med pæn til-
slutning.  

Tak til Leif, Erling og Tage der 
stod for grillen. 

     

Vi har haft besøg af 
SENIORSHOPPEN- med 
efterårets trend og farver.En 
hyggelig eftermiddag med et 
glas vin, snacks og kaffe. 

Som sædvanlig var det lokale 
damer der gik mannequin, og 
de gjorde de rigtig godt. Tak til 
Lone, Annelise, Hanne og 
Sonja. 

 

                   

                    

                

ONSDAG, DEN 22. september tog vi på SENSOMMER- 
UDFLUGT  TIL LANGELAND i fantastisk solskinsvejr. 
Desværre var vi ikke så mange, men vi havde en dejlig 
tur. 

Vi startede fra Skårup kl. 10.00 med Frank A`s bus kørt af 
sædvanlige chauffør Bjarne, der sørger for stille og rolig kørsel. 

Turen gik hen over Tåsinge og den lille Siø over til Langeland, hvor 
vi kom forbi Tranekær Slot og Medicinhaverne.  

Det næste vi stopper ved, er Tobaksladen, som er Danmarks 
eneste, bevarede tobakstørrelade fra 2. verdenskrig. Man kunne 
ikke få tobak fra Amerika, og det eneste alternativ var dansk tobak, 
dyrket af især fynske landmænd.  Næste sted er Skovsgaard Gods. 
Vi kom ikke i gårdbutikken, da der var lukket. som er Langelands 
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største og videre forbi 
Koldkrigs-museum 
Langelandsfort. 

 
Vi gør holdt ved Spisestedet 
Havnen i Bagenkop, hvor vi fik 
serveret en dejlig fiskebuffet. 

Efter frokost gik turen videre til 
Fuglsbølle Kirke, der er udstyret 
med en tagrytter med 
spåndækket spir. Lille og lidt 
kedelig kirke, synes jeg. Her 
blev der serveret lækker kage 
bagt af Ingelise. Tak for det. 

 
Vi kører videre forbi Påø, Kong 
Humbles Grav,   Humble Kirke.  

Turen går hjemad mod Skårup 
efter at have set en del af 
Sydlangeland 

 

                       

 

  ALT UDSOLGT 

TIL VORES FORSINKEDE 50 ÅRS JUBILÆUMSFEST DER 
AFHOLDES ONSDAG, DEN 20. OKT.2021 kl.17.30- OG VI 
GLÆDER OS TIL FESTMENU OG UNDERHOLDNING. 
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ONSDAG, den 3. november 
2021 kl.18.00  SPIS-SAMMEN 
AFTEN 

Der serveres gule ærter med 
tilbehør. Derefter kaffe og 
kage. 

Underholdning med 
Plejehjembeat Kenneth Mose 
Hansen 

Bindende tilmelding senest den 
25. okt. Pris kr. 125.00

 

 
__________________________ 

ONSDAG, den 17. november 
2021 kl.14-00- 
JULEAFSLUTNING med gløgg og 
æbleskiver. 

Kom og syng julen ind med 
hyggepianist Helge Stockmar, 
Skårup.Pris kr. 50.00

  

                                                                     

 

 

 

 

 

 

Praktiske oplysninger. Skårup Pensionistforening 

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

Vi tilstræber at alle aftenarrangementer slutter senest kl. 22.00 

Tilmeldinger til arrangementer sker for medlemmer efter først til 
mølleprincippet på tlf. 2425 2516 eller 2272 2245. Evt. på mail: 
Skaaruppensionistforening@gmail.com eller SMS. NYT: Der kan nu 
betales via mobilpay til 427895 eller til  konto i Sydbank reg. 7045 
konto 0001304284 
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AUTOHANDEL OG REPARATION – EN TILLIDSSAG…
…Moderne autoværksted 

 

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

 

 

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

Service Partner

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

SPECIALE: VW, AUDI, SEAT OG SKODA

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

Skårup Rengøring 
& Vinduespolering

Jørgen E. Kristensen
Vidjekrogen 1C

5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 70

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

 

ØSTER ÅBY 
FRISKOLE & 
BØRNEHAVE

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

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

• Vandinstallation • Varmeinstallation
 • Naturgasinstallation • Solvarme

 • Træpillekedler • Fjernvarme
• Ventilation • Varmepumper

 • Gas- og oliefyrservice
• Blikkenslagerarbejde

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

post@vejstrupblikvvs.dk

Alt til havedammen – over 30 års erfaring

Flemming Olsen • Tlf. 4015 8814

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

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

Kristian Kølln
Tlf: 40 71 13 4 4

Have • Park • Skov • Natur

• Hjælp til pasning af haver og grønne områder
• Løsning af enkelt opgaver eller pasningsaftal e
• Jeg kigger gerne forbi og giver et uforpligtende 
   tilbud på hvordan jeg kan hjælpe 
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Anders  Blichfeldt  er  først  og  fremmest
kendt som forsanger og guitarist i bandet
”Big fat snake”. Lige for tiden har han dog
gang i en omfattende solokarriere. Han er
også  kendt  i  den  brede  offentlighed  fra
diverse TV programmer. Han har deltaget i
”Toppen  af  poppen”,  han  har  været
kapelmester i Hans Pilgaards talkshow, og
så  var  Anders  Blichfeldt  også  vært  på
koncertserien  ”Rockshow”  som  med  Jan
Lysdahls orkester var en stor seersucces
på TV-2 Charlie. 

Om  det  er  det  sidste,  som  kan  være
årsagen til, at aftenens publikum så ud til
at  tilhøre  det,  som  i  medieverdenen  lidt
drillende  bliver  kaldt  ”TV-2  Charlie
segmentet” vil jeg nødig konkludere. Men
faktum er, at det var det modne publikum
der  havde  fundet  vej  til  Skåruphallen
denne fredag aften.

Som antydet  i  overskriften  var  dette  det
første  Mad  &  Musik  arrangement  i
halvandet år helt uden de kedelige corona-

restriktioner. Så nu var det lige pludselig
tilladt igen at give en krammer til en god
ven. Det ser dog ud til at de fleste stadig
holder  fast  i  nogen af  de  gode  ting  som
corona  har  ført  med  sig,  som  bl.a.
håndsprit og alm. sund fornuft i omgang
med  andre  mennesker  i  større  for-
samlinger.  Vi  havde  derfor  også  valgt  at
henlægge musikken til hallen.

Tekst: Erik Jensen; Fotos: Henning Philbert

Mad & Musik 
-ud med de kedelige Corona-restriktioner

og ind med Blichfeldts sang og guitartoner....!

  -hmm, tjaa..., Anders Blichfeldt er tydeligvis en meget bedre og mere opfindsom
rimsmed end mig, og bl.a. derfor blev det en både sjov, smuk, skør, intim og helt
igennem musikalsk og underholdende aften, da han kom til  Skårup på sin vej
rundt i landet med sit soloshow ”Alene på scenen. 
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Merete og alle hendes frivillige hjælpere på
madholdet  havde,  ligesom  ved  tidligere
lejligheder, fremtryllet en rigtig fin tapas-
platte til de mange gæster, der havde købt
billet  til  både  mad  og  musik.  De  fleste
gæster kunne sidde ved borde i caféen, og
dem der ikke kunne være i caféen, sad lidt
spredt omkring i  foyeren og hvor der nu
var plads.

Anders  Blichfeldt  gik  på  scenen  og  var,
som  titlen  på  hans  show  også  antyder,
alene på scenen. Han havde sin guitar, en
stortromme og en tablet  med indspillede
backing-tracks med sig på scenen.
Koncerten  var  nærmest  én  lang
historiefortælling  i  hans  sange  og  i
dialogerne mellem sangene. Og det var en
meget personlig fortælling vi fik. Han kom
selvfølgelig  omkring  den  musikalske
karriere  og  så  berettede  han  også  fra
privatlivet -både de lyse og mørke sider.  

Han startede  showet  med den sang,  der
måske  i  virkeligheden  lagde  kimen  til
hans  karriere,  den  allerførste  sang  han
lærte  at  spille  på  guitar:  Kim  Larsens
”Byens hotel”.
En  gennemgående  og  tilbagevendende
sang var med til at holde den røde tråd i

hans show. Det var en sang indspillet på
hans  tablet,  som ikke  overraskende  hed
”Alene på scenen”. Den blev med nye vers
brugt  til  den  gennemgående  fortælling,  i
små etaper  og  i  kronologisk og historisk
perspektiv om hans karriere og privatliv.
Og ellers var de sange han spillede et fint
mix  af  gamle  Big  fat  snake  sange,  egne
sange, en enkelt Elvis sang og alt sammen
krydret  med  masser  af  gode,  sjove  og
rørende historier.

Jeg  vil  gerne  fremhæve  en  af  de  nyere
sange med titlen ”Tik tak”. Det er en meget
morsom sang som netop har det historiske
perspektiv i  sig. Den handler kort fortalt
om fire veninder og deres byture som man
følger  over  en  40  årig  periode.  Man
behøvede blot at kigge sig omkring i hallen
blandt  publikum  -eller  på  sig  selv,  så
kunne  man  sagtens  genkende  scenerne
fra sangen.  Sangen skulle  i  øvrigt  dagen
efter koncerten prøves af på dansktoppen
DR-P5. Jeg kan efterfølgende konstatere at
den kom ind på listen som nr 9 -tillykke !

”Tik tak” kan høres eller
genhøres på dette link til
youtube  sammen  med
Anders  Blichfeldts  helt
egen hjemmelavede video.
Scan og lyt     

Alt i alt en rigtig underholdende aften som
fik kulturlivet frem i lyset efter en mørk tid
i Coronaens skygge.



Oktober 
2021

Foredrag med Emil Erichsen:
”Kurs mod fjerne kyster og hjem igen”
Tirsdag den 26. oktober 2021 kl. 19.00.

Emil Erichsen er kendt fra Tv-program-
merne ”Kurs mod fjerne kyster” og 
”Kurs mod Nord” på TV2.

Emil fortæller om sine oplevelser på Ha-
vanna i et underholdende og livsbekræf-
tende foredrag.
Han fortæller om livet som skipper og de 

mange ting, der følger af det. 
Han fortæller også om den omvæltning 
det var at kommer hjem igen efter 3 års 
jordomsejling, via nye historier fra sejltu-
re og endnu ikke viste klip fra ”Kurs mod 
fjerne kyster”. 

Emil vil tage os med ombord på Havan-
nas rejse hjemover. Han fortæller om 
hvordan det var fra den ene dag til den 
anden at skifte den stille hverdag på bå-
den ud med et liv hjemme i de gamle 
rammer, og med et forandret syn på til-
værelsen.

Pris 190 kr./børn 90 kr. for foredrag og 
kaffe med brød i pausen. 

Den lave entré er kun mulig på grund af 
tilskud fra Svendborg kommune.

Køb billetter nu, senest 20.10.2021

▀

Det var dejligt at komme igang igen efter sommerferien, og se at forsamlingshuset igen kan 
fyldes med glade og positive mennesker. 

Vi havde en fint fremmøde til fredagsbar i august, hvor også børnefamilierne kom for at 
hygge sig, med børn, legetøj mv.
Laura Northway havde fundet husets keyboard frem, og underholdt med dejlig musik.

Kommende arrangementer

Senest har vi haft et brag af en vinsmagning, 
hvor Erik Prangsgaard delte ud af sin viden 
om vine fra Coop, og vi smagte på de forskel-
lige druer. 

Det bliver bestemt ikke sidste gang vi får 
sådan et arrangement. 
Forsamlingshuset sørgede for, at vinene 
også blev suppleret med snacks, tapas og 
ost, så der næppe var nogen der gik sulten 
derfra.
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Halloween for børn.
Mandag den 1. november kl. 17-19

Vi glæder os meget til, at vi igen kan 
afholde Halloween, hvor både hygge 
og uhygge går op i en højere enhed. 

Vi håber derfor, at der også denne gang bli-
ver god tilslutning, og hvor det væsentlige 
er, at alle der deltager får en god oplevelse.
Kom til et par gode timer i det halloween-
pyntede hus. Tag børnene, bedsteforældre-
ne, vennerne, kammeraterne og naboer-
ne med. Kom og ”spis sammen” med den 
”uhyggelige” mad der serveres.
Der vil være præmier til de 3, der har den 
mest uhyggelige udklædning.

Pris pr. person for at deltage er kun 50 
kr. inkl. noget at spise.

Køb billetter nu, senest 28.10.2021

▀

Vælgermøde med spisning
Onsdag den 3. nov. kl. 17.30-21.30

Der er valg over hele landet til kommu-
nalbestyrelser/byråd og regionsråd 
tirsdag den 16. november 2021. 

Vi fastholder den tradition vi har fra tidlige-
re valgår at holde et gammeldags vælger-
møde, nu for 7. gang, hvor vi spiser sam-
men med kandidaterne før det går løs med 
indlæg, spørgsmål og debat.
Vi har i skrivende stund fået tilsagn om 
deltagelse fra spidskandidaterne fra parti-
erne i det siddende byråd, samt fra nogle 
kandidater fra kendte partier og nye lister. 
Nye kandidater vil blive inviteret til at del-
tage. Den endelige deltagerliste vil blive 
offenliggjort i et nyhedsbrev fra forsam-
lingshuset i uge 41.
”Har du bestemt dig, så mød frem og støt 
dit parti eller din liste – har du ikke bestemt 
dig, så kom og hør kandidaternes argu-
menter.”

Som ordstyrer har 
vi igen fået pro-
gramvært ved P4 
Ruth Kabel til at 
komme og holde 
styr på taletid og 
sikre en god de-
bat.

Har du konkrete 
spørgsmål til politikerne, er du velkommen 
til at sende dem til : 
postbud@aabyskov-forsamlingshus.dk, 
så skal vi nok sørge for at de bliver frem-
sendt til de relevante deltagende.

Der serveres nationalretten stegt flæsk og 
persillesovs, som tilberedes af en dygtig 
kok.



Der er begrænset antal pladser, deltagelse 
efter ”først til mølle” princippet.
Har du brug for transport, så kontakt Dam-
gårdsbussen.

Det koster kun 125 kr. for at deltage i 
spisningen og vælgermødet.

Køb billetter nu, senest 30.10.2021

▀
Fredagsbar

Fredag d. 5/11kl. 16-18

Her vil Nærvarme Danmark som er en 
virksomhed under energiselskabet 
SEF komme og fortælle om hvordan 

man kan få installeret en varmepumpe på 
abonnement.

Kom og hør 
mere eller læs 

mere på 
naervarme.dk/varmepumpe-aaby-
skov-skaarupoere-skaarup-og-omegn/

▀
Andebanko - med spisning

Mandag den 8. nov. Kl. 17.

Banko med spisning! Det er nyt!
Salg af lotteri og spilleplader fra kl. 17.
Der spilles om 40 store ænder.

Spilleplader 10 kr. pr. stk., 50 kr. for 6 
stk.

Spisning kl. 18.00 - Tilmelding til spis-
ning er nødvendig: kun 50 kr. for at spise 

med.
Menu: Flæskesteg, rødkål, sovs og kartofler.
Der kan som altid købes noget at drikke og 
der sælges kaffe med brød i pausen.
Overskuddet fra andebanko skal bruges til 
renovering af gavlen mod Åbyskovvej.

Køb spisebilletter nu, senest 3.11.2021

▀

Julefrokost med John Mogensen Jam
Lørdag d. 27/11 kl. 18-24

Der serveres en traditionel julefrokost 
med gode sild, hjemmelavede lune 
retter og et lækkert udvalg af oste.

Det bedste John Mogensen kopiband på 
Fyn – “John Mogensen Jam ” – spiller alle 
de gode gamle hits fra kl 20 til midnat – så 
der er garanti for syng-med sange og at få 
en svingom.

Drikkevarer til meget rimelige priser
Alt dette for kun 295 kr.

Det vil blive en rigtig fed fest.

Køb billetter nu, senest 22.11.2021

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

Julebanko 
Torsdag d. 2.12.2021

Støttegruppen arrangerer igen en super 
julebanko.
Der vil være ænder og andre rigtig gode 

præmier, så reserver dagen allerede nu.

Som sædvanlig åbnes dørene kl 18, og spil-
let begynder kl 19.
Baren vil være åben, og der kan købes kaf-
fe, kage og æbleskiver.
Ingen tilmelding, bare mød op.

▀
Fredagsbar

Fredag d. 3/12 kl. 16-18

Det kan være, at det er tid til et glas 
varm gløgg med hjemmebagte små-
kager.

Den hurtige kalender
Tirsdag 26-okt.-2021 kl 19-22 Foredrag med Emil Erichsen
Mandag 1-nov.-2021 kl 17-19 Halloween for børn
Onsdag 3-nov.-2021 kl 17.30-21.30 Vælgermøde
Fredag 5-nov.-2021 kl 16-18 Fredagsbar
Mandag 8-nov.-2021 kl 17-21:45 Andebanko
Lørdag 27-nov.-2021 kl 18 Julefrokost med John Mogensen Jam
Torsdag 2-dec.-2021 kl 19 Julebanko
Fredag 3-dec.-2021 kl 16-18 Fredagsbar 
Onsdag 22-dec.-2021 kl 18 - 20.30 Juletræsfest

Redaktionen består af Bjarne Lundsgaard og Lizetta Johansen
Fotos kommer fra hjemmesider, Twitter, Jørgen Larsen, og Preben Gammelmark
Design:Preben Gammelmark

Juletræsfest
Onsdag d. 22.12.2021 kl. 18-20.30

Husets juletræsfest er en rigtig god 
tradition vi alle glæder os til.
Se mere i næste nummer af F&F, på 

husets hjemmeside/facebookside eller læs 
i decembers nyhedsbrev.

Pris pr. person er kun 50 kr.

Køb billetter nu, senest 17.12.2021

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

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

Skal du også 
have solgt?

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

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

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

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

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

højtrykshedvandsrenser
• Facade maling
• Sprøjtelakering
• Vinduer-træværk udvendig 

brandhæmmende og epoxy maling

Kendt for kvalitet og god service

Søren
Hansen
Telefon
30 88 89 48

Peter
Müller
Telefon
60 13 89 48

• Certificeret til at male med 

• Vejmarkeringer

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE

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

DYREHANDEL
APS

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

V/BIRGITTE FREDERIKSEN, BOELSMOSEVEJ 8, 5883 OURE

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

DYREHANDEL
APS
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Da Torvedagen blev aflyst i 2021 grundet Corona, har Torvedagsgruppen besluttet 
at vi vil forsøge med et Julemarked a´la Tyskland i stedet for. Der vil være masser af 

glühwein, pølser, vinterhygge og stemning og forhåbentligt en masse spændende boder 
med muligheder for juleshopping, julegaveideer og noget til smagsløgene.

Vi håber derfor at rigtigt mange vil støtte op om julemarkedet, som afholdes:

LØRDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 11-17LØRDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 11-17
Det afholdes på parkeringspladsen foran SuperBrugsen.

Selve pladsen vi være overdækket med telte med boder omkring.

Torvedagsgruppen inviterer derfor virksomheder, foreninger og private til at 
deltage med en bod. Der vil være begrænset antal boder (20 stk). 

Prisen for at deltage er som ved sommer-torvedagen:

Virksomheder: 500 inkl. moms
Private: 100 kr.

Foreninger i Skårup: gratis

Man tilmelder sig til Marianne på mianne.ellehauge@gmail.com 
og når man har betalt, er man sikret en bod.

 

Hilsen Torvedagsgruppen:

Khalid (Brugsen), Søren (Skårup Malerforretning) Anja Tryk & Print, Nicki & Marianne (frivillige hjælpere)

   JULEMARKED    JULEMARKED 
    I SKÅRUP    I SKÅRUP
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Stjernehimlen lige nu                              

Astrologi – fup eller fakta? Og hvad med sorte huller?
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24, 5881 Åbyskov
  
Astrologi er stjernetydning om forbindelsen mellem himmellegemerne og livet på jorden (astronomi er læren om 
stjernernes lov) og stammer helt tilbage fra Babylonisk tid for flere tusind år siden.  Astrologer hævder det en-
kelte menneskes skæbne er påvirket af stjernerne og planeternes placering i fødselstidspunktet. Ud for planeter-
nes indbyrdes placering kan astrologer endda i horoskoper forudsige, hvad der kan ske i fremtiden for det enkelte 
menneske!

Horoskop betyder ascendant, hvilket er latin  og betegner solens opstigningspunkt på den østlige himmel. As-
cendantens placering på fødselstidspunktet set i forhold til planeternes og stjernebilledernes position, er helt 
afgørende for horoskopets indhold og dermed for, hvad der kan forudses om dit liv i fremtiden - ifølge astrolo-
gerne. Dedikerede astrologer bruger mange år af deres liv med at studere de gamle skrifters fortolkninger af 
astrologiens årtusinde gamle regler, hvorved særligt planeterne tillægges menneskelige egenskaber.

Astrologiens grundregler ændres ikke, men videnskabens og herunder astronomiens regler ændres hele tiden med 
ny viden. I dag ved vi, at på grund af precessionen (ændringen af jordens rotationsakse) forskydes forårspunktet 
(Vernal equinox) på ecliptica hele tiden med en cyklusperiode på ca. 26.000 år. Ved Christi fødsel var forår-
spunktet på ekliptika placeret i konstellationen Vædderen, i dag er forårstidspunktet flyttet til nabostjernetegnet 
Fiskene. 
Det betyder at astrologer, der baserer sig på antikkens gamle regler, tolker, at en person der i dag har fødselsdag 
f.eks. den 7. august vil være født i Løvens tegn. I virkeligheden var solen den dag - som følge af precessionen - på 
himlen med stjernetegnet Krebsen som baggrund! Altså rammer alle astrologiske tolkninger i dag et stjernetegn 
forkert. Det på trods af at den græske astronom Hipparchus allerede omkring år 150 f. kr. påviste precessionen. 

Hertil kommer at astrologer inddeler de 12 stjernetegn langs dyrekredsen i lige lange dele (30 grader) hvilket 
er i stærk modstrid med den officielle og også den gamle astronomiske afgrænsning, der for eksempel viser at 
stjernebilledet Jomfruen er mere end dobbelt så stort som stjernebilledet Vægten. 

Troværdigheden for astrologiske forudsigelser bygger således i udbredt grad på stjernetegn og ansamlinger af 
stjerner som i virkeligheden har flyttet sig i forhold til astrologiens grundlæggende antagelser, eller slet ikke 
ligger der hvor astrologerne siger de ligger. At stjerne-tegnene så i øvrigt ikke findes som fysiske ansamlinger, 
der kan opfattes som et sammenhængende billede, men kun opfattes således i kraft af et simpelt synsbedrag, gør 
troværdigheden endnu mindre. Jeg skal i senere indlæg forklare dette nærmere. 

De fleste videnskabsfolk anser astrologi for pseudovidenskab og henviser til utallige undersøgelser. En særlig 
grundig undersøgelse skal nævnes. Engelske videnskabsfolk udvalgte i 1958 2000 spædbørn født i marts måned 
til en videnskabelig undersøgelse for at afdække om der var en sammenhæng mellem fødselstidspunktet og 
børnenes videre liv. Forskerne fulgte alle 2000 børns liv de næste 45 år. Man studerede mere end 100 faktorer. 
Resultatet forelå i 2003 og det afkræftede enhver påstand om, at der var en sammenhæng mellem fødselstid-
spunktet og det videre liv. Yderligere omfattende studier fra undersøgelsen omfattede forudsigelse fra 700 as-
trologer, hvis påstande ved sammenligning med datagrundlaget, blev karakteriseret som ren gætning.

Videnskaben kalder astrologien pseudovidenskab og afviser dermed, at den er baseret på fakta, hvilket nok ikke 
kan afvises. Men er det derfor fup? Astrologi indeholder megen okkult tradition, overtro og i hvert fald tro. For 
at være tilhænger af astrologien skal man tro på påstanden om at fjerne stjerner kan have betydning for mennes-
kelivet på jorden. Og tro kan som bekendt ikke underlægges videnskabeligt bevis. For mange - selv Tycho Brahe 
lagde horoskoper - kan astrologi opfattes og anvendes som psykologi. Ugepladshoroskoperne er i hvert fald un-
derholdende læsning, og måske kan de medvirke til at bringe en vis ro i sindet på nogen, som en form for samling 
af tankerne, bare men ikke omsætter det til virkeligt liv. Jeg vil i kommende udgaver af Folk & Fæ komme med 
eksempler på de enkelte stjernebilleders  anvendelse i horoskoper. Men nu til noget helt andet - og dog!
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Jo nærmere lyset er det sorte huls overflade (eventhorisont) jo mere forstyrret bliver billedet. Det bliver herved rigtigt interessant for ikke at 
sige mystisk, fordi man herved kan sige, at man på samme tid ser tilbage i tiden. Det er godt gået af en 2. års studerende, at udvikle 
matematik ingen anden har præsteret før, og at få det anerkendt i et internationalt forum. Det er også yderst sjældent at en enkelt person helt 
på egen hånd kan opnå international anerkendelse for udvikling af ny viden - og så en kun 22 årig student fra Danmark! 
 
 
 
Kæmpe asteroide omkring solen  

Astronomer har den 13. August opdaget den hurtigste flyvende asteroide hidtil observeret. Det er den 1 km store asteroide katalogiseret som 
2021 PH27. Den blev opdaget i forbindelse med pågående studier af massive galaxehobe ved et 4 m stort teleskop på Chiles høje bjerge. 

Efter den umiddelbare opdagelse, afbrød flere 
store teleskoper verden over deres 
igangværende observationer, for at medvirke 
til en nærmere bestemmelse af asteroidens 
bane omkring solen. 

Asteroiden følger en bane der krydser Venus 
og Merkurs bane om solen. På det korteste sted 
passerer den solen i en afstand af kun 20 
millioner kilometer, hvilket betyder at den 
opvarmes til omkring 500 grader, nok til at 
smelte bly. Den udgør ingen fare for kollision 
med jorden. Se vedlagte skitse udført af 
NASA. 

Dansk student løser gåde om de sorte huller og universet!
Du har sikkert hørt om sorte huller i universet. Disse enorme samlinger af tyngde, typisk i centrum af en galakse, 
hvorfra selv ikke lyset kan undslippe. Deraf betegnelsen sorte huller. Ja selve universet og tiden afbøjes af et sort 
hul. Begrebet sorte huller blev forudsagt af Albert Einstein for ca. 100 år siden. Sorte huller er i nyere tid blev 
påvist ved indirekte observationer og målinger. 

Vores viden om forholdene omkring sorte huller er i som-
mer sensationelt blevet forøget takket være en 22-årig 
studerende ved Niels Bohr Instituttet i København. Navnet 
er Albert Sneppen og han har i juli måned egenhændigt fået 
optaget en artikel i det ansete tidsskrift Scientific Reports. 
Albert har ud fra snedige matematiske beregninger bevist, 
at lyset kan afbøjes flere gange omkring et sort hul, bare det 
kommer tilstrækkeligt tæt på hullet. Herved kan der dannes 
flere forskellige billeder af den galakse, der udsender lyset. 
Se vedlagte skitse. 

(credit: Peter Laursen).

Jo nærmere lyset er det sorte huls overflade (eventhorisont) jo mere forstyrret bliver billedet. Det bliver herved 
rigtigt interessant for ikke at sige mystisk, fordi man herved kan sige, at man på samme tid ser tilbage i tiden. Det 
er godt gået af en 2. års studerende, at udvikle matematik ingen anden har præsteret før, og at få det anerkendt i 
et internationalt forum. Det er også yderst sjældent at en enkelt person helt på egen hånd kan opnå international 
anerkendelse for udvikling af ny viden - og så en kun 22 årig student fra Danmark!

Kæmpe asteroide omkring solen 
Astronomer har den 13. August opdaget den hurtigste flyvende asteroide hidtil observeret. Det er den 1 km 
store asteroide katalogiseret som 2021 PH27. Den blev opdaget i forbindelse med pågående studier af massive 
galaxehobe ved et 4 m stort teleskop på Chiles høje bjerge. Efter den umiddelbare opdagelse, afbrød flere store 
teleskoper verden over deres igangværende observationer, for at medvirke til en nærmere bestemmelse af aster-
oidens bane omkring solen.

Asteroiden følger en 
bane der krydser Venus 
og Merkurs bane om 
solen. På det korteste 
sted passerer den solen i 
en afstand af kun 20 mil-
lioner kilometer, hvilket 
betyder at den opvarmes 
til omkring 500 grader, 
nok til at smelte bly. 
Den udgør ingen fare for 
kollision med jorden. Se 
vedlagte skitse udført af 
NASA.

Stjernehimlen lige nu                               
 
Astrologi – fup eller fakta? Og hvad med sorte huller? 
Af amatørastronom Erik Appel, Folk & Fæ`s stjernerapporter, Åbyskov Amatørobservatorium, Åbyskovvej 24, 5881 Åbyskov 
   
Astrologi er stjernetydning om forbindelsen mellem himmellegemerne og livet på jorden (astronomi er læren om stjernernes lov) og stammer 
helt tilbage fra Babylonisk tid for flere tusind år siden.  Astrologer hævder det enkelte menneskes skæbne er påvirket af stjernerne og 
planeternes placering i fødselstidspunktet. Ud for planeternes indbyrdes placering kan astrologer endda i horoskoper forudsige, hvad der kan 
ske i fremtiden for det enkelte menneske! 
 
Horoskop betyder ascendant, hvilket er latin  og betegner solens opstigningspunkt på den østlige himmel. Ascendantens placering på 
fødselstidspunktet set i forhold til planeternes og stjernebilledernes position, er helt afgørende for horoskopets indhold og dermed for, hvad 
der kan forudses om dit liv i fremtiden - ifølge astrologerne. Dedikerede astrologer bruger mange år af deres liv med at studere de gamle 
skrifters fortolkninger af astrologiens årtusinde gamle regler, hvorved særligt planeterne tillægges menneskelige egenskaber. 
 
Astrologiens grundregler ændres ikke, men videnskabens og herunder astronomiens regler ændres hele tiden med ny viden. I dag ved vi, at 
på grund af precessionen (ændringen af jordens rotationsakse) forskydes forårspunktet (Vernal equinox) på ecliptica hele tiden med en 
cyklusperiode på ca. 26.000 år. Ved Christi fødsel var forårspunktet på ekliptika placeret i konstellationen Vædderen, i dag er 
forårstidspunktet flyttet til nabostjernetegnet Fiskene.  
Det betyder at astrologer, der baserer sig på antikkens gamle regler, tolker, at en person der i dag har fødselsdag f.eks. den 7. august vil være 
født i Løvens tegn. I virkeligheden var solen den dag - som følge af precessionen - på himlen med stjernetegnet Krebsen som baggrund! 
Altså rammer alle astrologiske tolkninger i dag et stjernetegn forkert. Det på trods af at den græske astronom Hipparchus allerede omkring år 
150 f. kr. påviste precessionen.  
 
Hertil kommer at astrologer inddeler de 12 stjernetegn langs dyrekredsen i lige lange dele (30 grader) hvilket er i stærk modstrid med den 
officielle og også den gamle astronomiske afgrænsning, der for eksempel viser at stjernebilledet Jomfruen er mere end dobbelt så stort som 
stjernebilledet Vægten.  
 
Troværdigheden for astrologiske forudsigelser bygger således i udbredt grad på stjernetegn og ansamlinger af stjerner som i virkeligheden 
har flyttet sig i forhold til astrologiens grundlæggende antagelser, eller slet ikke ligger der hvor astrologerne siger de ligger. At stjerne-
tegnene så i øvrigt ikke findes som fysiske ansamlinger, der kan opfattes som et sammenhængende billede, men kun opfattes således i kraft 
af et simpelt synsbedrag, gør troværdigheden endnu mindre. Jeg skal i senere indlæg forklare dette nærmere.  
 
De fleste videnskabsfolk anser astrologi for pseudovidenskab og henviser til utallige undersøgelser. En særlig grundig undersøgelse skal 
nævnes. Engelske videnskabsfolk udvalgte i 1958 2000 spædbørn født i marts måned til en videnskabelig undersøgelse for at afdække om 
der var en sammenhæng mellem fødselstidspunktet og børnenes videre liv. Forskerne fulgte alle 2000 børns liv de næste 45 år. Man 
studerede mere end 100 faktorer. Resultatet forelå i 2003 og det afkræftede enhver påstand om, at der var en sammenhæng mellem 
fødselstidspunktet og det videre liv. Yderligere omfattende studier fra undersøgelsen omfattede forudsigelse fra 700 astrologer, hvis påstande 
ved sammenligning med datagrundlaget, blev karakteriseret som ren gætning. 
 
Videnskaben kalder astrologien pseudovidenskab og afviser dermed, at den er baseret på fakta, hvilket nok ikke kan afvises. Men er det 
derfor fup? Astrologi indeholder megen okkult tradition, overtro og i hvert fald tro. For at være tilhænger af astrologien skal man tro på 
påstanden om at fjerne stjerner kan have betydning for menneskelivet på jorden. Og tro kan som bekendt ikke underlægges videnskabeligt 
bevis. For mange - selv Tycho Brahe lagde horoskoper - kan astrologi opfattes og anvendes som psykologi. Ugepladshoroskoperne er i hvert 
fald underholdende læsning, og måske kan de medvirke til at bringe en vis ro i sindet på nogen, som en form for samling af tankerne, bare 
men ikke omsætter det til virkeligt liv. Jeg vil i kommende udgaver af Folk & Fæ komme med eksempler på de enkelte stjernebilleders  
anvendelse i horoskoper. Men nu til noget helt andet - og dog! 
 
Dansk student løser gåde om de sorte huller og universet! 
Du har sikkert hørt om sorte huller i universet. Disse enorme samlinger af tyngde, typisk i centrum af en galakse, hvorfra selv ikke lyset kan 
undslippe. Deraf betegnelsen sorte huller. Ja selve universet og tiden afbøjes af et sort hul. Begrebet sorte huller blev forudsagt af Albert 
Einstein for ca. 100 år siden. Sorte huller er i nyere tid blev påvist ved indirekte observationer og målinger.  

 
Vores viden om forholdene omkring sorte huller er i sommer sensationelt blevet 
forøget takket være en 22-årig studerende ved Niels Bohr Instituttet i København. 
Navnet er Albert Sneppen og han har i juli måned egenhændigt fået optaget en artikel 
i det ansete tidsskrift Scientific Reports. Albert har ud fra snedige matematiske 
beregninger bevist, at lyset kan afbøjes flere gange omkring et sort hul, bare det 
kommer tilstrækkeligt tæt på hullet. Herved kan der dannes flere forskellige billeder 
af den galakse, der udsender lyset. Se vedlagte skitse.  
 
(credit: Peter Laursen). 
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Lokalhistorisk Forening. 

Som mange andre foreninger kan vi nu mødes igen. Med vi mener jeg ikke os i 
bestyrelsen, men med vores medlemmer. Som tidligere omtalt blev foreningen 40 år 
d. 19. maj, men da var alt lukket. Flere begyndte at spørge om, hvornår de mon igen 
kunne høre om den lokale historie, det blev så d. 11. august. På denne dag fik vi 
afholdt en udsat generalforsamling, og holdt jubilæum. I år kan vi så igen holde 

åbent arkiv den anden lørdag i november. Alle er velkomne d. 13. november 

mellem kl. 13.00 og 16,00. på arkivet, enten med spørgsmål eller bare 

nysgerrig på hvad vi har og hvad vi laver. 

 Næste foredrag er julemødet med gløgg og æbleskiver.  
Mandag d. 15.november inviteres der igen til foredrag med masser af 

billeder. Denne dag er hovedfortællingen om kommunalreformen for nu 51 år siden, 
hvor vi kom under Svendborg. Hvad skete der i Skårup i årene op til 1970, og om 
sognerådets uenigheder med befolkningen og meget mere. Der indledes med nogle 
vinter stemningsbilleder fra seminarieparken, og en lille fortælling om dengang det 
altid var ordentlig vinter om vinteren. Alle medlemmer får brev, men nye er altid 
velkomne, men så koster det 40 kr. pr. person i medlemsgebyr for det næste år, 

men så får man også 5 invitationer om året. Arrangementet foregår i 
Pensionisternes hus d. 15. november kl.19,00. 
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Arbejdsgruppen 5881 inviterede til Landsbytræf 
og spisning  i Skårup Kultur- og Idrætscenter 6/9 2021. 

Mange var mødt op for at høre om Borgerbudgettets udmønt-
ning, og give bidrag til hvordan man kan styrke udviklingen. 

Efter mad var der gruppedrøftelse ud fra 5 temaer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der var en positiv stemning og gode idéer i grupperne til nye 
projekter der kan søsættes. 

Det leder frem til en ny ansøgningsrunde til Borgerbudgettet. 

 Ansøgninger modtages frem til den 4. november 2021 kl 10.00.  

Du og din gruppe kan sende ansøgning og budget 
til kontakt@5881skaarupsogn.dk. 

… og gør jer klar til at præsentere projektet for jeres landsbyfæl-
ler på nyt Borgermøde, hvor alle fremmødte stemmer om hvilke 
projekter der skal modtage støtte.  

Borgermødet finder sted den 10. november kl 19.00, i SKI, og 
der er Spis Sammen fra kl 18. 

Se mere om ansøgning på  

Borgerbudget – 5881 Skårup Sogn (5881skaarupsogn.dk)  

Vælgermøde d. 25. oktober om lokal-
områdernes udvikling afholdes i Café-
en i SKI kl. 19-21. 
Kommunalvalget er i gang, så sæt allerede nu kryds i 
kalenderen, for den 25. oktober kl. 19-21 er der valg-
møde i Skårup Kultur- og Idrætscenter med fokus på 
Lokalområdernes udvikling. 

Sammen med den Den Lille Avis Sydfyn, Månedsavisen 
Gudmekongens Land, Forum 5762, Styregruppen Gud-
mekongens Land og Stenstrup – Lunde – Kirkeby, invi-
terer Arbejdsgruppen 5881 Fælles om Skårup Sogn til 
valgmøde. 

Mødet styres af Caspar Troest Jørgensen fra Fyns Amts 
Avis, og vil blandt andet søge svar på disse spørgsmål. 

1. Vurderer dit parti, at der er balance mellem 
investeringerne i Svendborg by og landsbyerne? 
2. Hvilke kommunale servicetilbud, mener dit 
parti, vi skal forvente at finde i landsbyerne i 2026? 
3. Hvad mener dit parti er de tre vigtigste inve-
steringer i landsbyerne i kommende valgperiode? 
4. Centraliseringen af Ungdomstilbud 
(ungdomsskole, musikskole o.a.) i Svendborg bety-
der, at en gruppe teenagere i lokalsamfundene 
savner tilbud. Mener dit parti, at vi skal genskabe 
ungdomsmiljøer i landsbyerne. I bekræftende fald, 
hvordan? 
5. Hvordan vil dit parti medvirke til fremadrettet 
at inddrage lokalsamfundene i styrket dialog og 
samarbejde om lokale udviklingstiltag? 

 

Tilmelding er ikke 
nødvendigt, alle 
er velkomne. 

Billeder og tekst: 

På arbejdsgruppens 
vegne: 

Bjarne Lundsgaard 
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Nyt fra Vejstrup Valgmenighed. 

 
Høstfest 

 
I skrivende stund er forberedelserne til det første større fælles arrangement mellem Vejstrup Forsamlingshus og 

Vejstrup 

Valgmenighed i gang. Høsten fejres d. 10.9 begyndende med gudstjeneste i Vejstrup Valgmenighedskirke, efterfulgt 
af børne skattejagt inden  

der er frokost og dans i Vejstrup Forsamlingshus. 

Dette blot til orientering om samarbejdet, da arrangementet foregår inden Folk og Fæ er på gaden. 

 

 

Månedssang 
Den første onsdag i hver måned året rundt synger vi sammen i Valgmenighedskirken i Vejstrup 

fra kl. 17.00 – 18.00. Andre` Isager sidder ved klaveret og sangene vælges af forskellige 

sangværter. Har du / I lyst til at være sangvært en given onsdag, så kontakt Andre` på 

telefon 20786187. 

Tag bare Bedstemor, naboen, din bedste ven, familie og kæresten under armen og 

kom til Vejstrup og syng med. 

Andre` Isager. 

Udflugt 
                         Tak til deltagerne på vores Kronborg tur, det var en dejlig 

dag. Vi nyder vores ture med jer alle. 

                                                                                            

Tak til deltagerne på vores 
Kronborg tur, det var en dejlig dag. 
Vi nyder vores ture med jer alle.
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Torsdag d. 9. december kl. 19.30 gæster 
Storekoret Odense Vejstrup Valgmenighed  

Kort om Storekoret 

Storekoret har dybe rødder i det fynske korliv. Koret blev i 1964 stiftet som Skt. Knuds 
gymnasiums kor. I 1984 blev koret tilknyttet Odense Universitet og siden Syddansk 
Universitet som indtil 2017 har lønnet korets dirigent. Fra 2017 videreføres koret som et 
uafhængigt kor under navnet Storekoret, Odense 

Koret er et alsidigt kor med overvejende klassisk repertoire, både a cappella og større 
værker med orkesterledsagelse. Koret er også et socialt kor der ses uden for prøverne og 
koncerterne til årstidernes fester og til sammenkomster, når lejlighed byder sig. 

Vejstrup Valgmenighed glæder sig til at præsentere koret og byde både kor og publikum  
velkommen. 

Entre` voksen kr. 
50.00 

Torsdag d. 9. december kl. 19.30 gæster 
Storekoret Odense Vejstrup Valgmenighed 

Kort om Storekoret
Storekoret har dybe rødder i det fynske korliv. Koret blev i 1964 stiftet som Skt. Knuds gymnasiums kor. 
I 1984 blev koret tilknyttet Odense Universitet og siden Syddansk Universitet som indtil 2017 har lønnet 

korets dirigent. Fra 2017 videreføres koret som et uafhængigt kor under navnet Storekoret, Odense.

Koret er et alsidigt kor med overvejende klassisk repertoire, både a cappella og større værker med 
orkesterledsagelse. Koret er også et socialt kor der ses uden for prøverne og koncerterne 

til årstidernes fester og til sammenkomster, når lejlighed byder sig.

Vejstrup Valgmenighed glæder sig til at præsentere koret og byde både kor og publikum  velkommen.

Entre` voksen kr. 50.00
Børn under 15 år gratis

     Dørene åbner kl. 18.30 og alle er velkomne.

Gudstjenesteliste Vejstrup Valgmenighed

Søndag d. 24.10. kl. 19.00    Søndag d. 31.10  kl.  10.00  Søndag d. 7.11    kl.  19.00

Søndag d. 14.11  kl. 10.00     Søndag d. 21.11  kl.  10.00   Søndag d. 28.11   kl. 10.00
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HUSK: I får en GRATIS FLASKE SHOTS til bordet for hver 20 billetter I køber ! 
 Venlig hilsen 

Det festlige udvalg 
Følg med på Facebook       
”Skårup Folkefest”  

PRIS for entré, buffét, dans, 
Diskotek Night Life, underholdning, 
live-musik med ”Live De Luxe”, 
konkurrencer … kun 250,- kr. 
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Kære sponsor for Folk & Fæ.
Mange af vore trofaste sponsorer har endnu ikke været portrætteret i bladet! - Dette vil vi gerne 

gøre en ekstra indsats for!!!

Så derfor: Hvis din virksomhed endnu ikke har været portrætteret, vil vi gerne komme på besøg 

for at lave et firmaportræt. 

Kontakt redaktøren for en aftale på mail: henningphilbert@gmail.com  eller tlf. 2991 5882

Hvis din virksomhed endnu ikke er sponsor i Folk & Fæ, kommer vi gerne forbi og laver et 

portræt af virksomheden, hvis du ønsker at støtte lokalbladet med en annonce. - Vi kalder det 

portræt af en ny sponsor. - Kontakt redaktøren for en aftale:  henningphilbert@gmail.com 

Bladet omdeles gratis 6 gange om året til ca. 2000 husstande i ”vores distrikt” som er: 

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

Din virksomhed, forening, institution, klub eller andet kan tegne et sponsorat i Folk & Fæ:

1. Hvis du har fast bopæl i overnævnte område.

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



HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

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

PENSIONISTHUSET
Kortspil:

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

Nørkle:
fra 2. tirsdag i januar

til 2. tirsdag i september

Onsdag d. 20. oktober kl. 17.30 
50 års JUBILÆUMSFEST afholdes.                                                                                                                                        

Skårup Pensionistforening

Lørdag d. 30. oktober kl. 18.30
Beach Party, Skåruphallen

Lørdag d. 27. november kl. 11 - 17 
JULEMARKED I SKÅRUP 

på Torvepladsen

Onsdag d. 3. november kl. 18.00                                                                                                                                   
Spissammen aften med underholdning.                                                                                                                                   

Skårup Pensionistforening  

Fredag d. 7. november kl. 16
Kunstgruppen holder fernisering

Foyeren i SKI

Lørdag, den 13. november og 
søndag den 14. november
fra 10.00-15.00 begge dage

Julemarked i Pensionisternes Hus

Onsdag d. 17. november kl. 14.00                                                                                                                                            
  Juleafslutning med hyggemusik.                                                                                                                                     

Skårup Pensionistforening

Fredag d. 19. november kl. 19
Foredrag ved Ole Sørensen

Brudager Folkedansere
Vejstrup Efterskoles foredragssal

Mandag d. 13. november kl. 19
Den nye kommunalreform 1970
(Skårup kommune nedlægges)

Pensionisternes Hus

GRAFiSK 4922  4944

Nye arrangementer i 
SKÅRUP GYMNASTIK

Se inde i bladet & på www.folkogfae.dk

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

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

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

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

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

Vi er flyttet 

HJEM til Skårup 

Skårup Stationsvej 8

Kig forbi


