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 Kære Folk & Fæ læser!
I sidste nummer af Folk & Fæ skrev jeg, at det havde  

været et spændende år for vores lille lokalblad at  

udkomme i farver. Det var det også, og det har vi  fået  

meget ros for - - -  - men, men, men desværre var der alt  

for mange, der ikke ønskede at betale lidt ekstra, og alt  

for mange, der bare ville køre med på frihjul uden at  

støtte bladet.

Desværre kom det lille lokalblad ud af året med røde tal  

på bundlinjen. Dette kan naturligvis ikke fortsætte.

 

TEORI er, når man véd alt 

– men intet fungere.

PRAKSIS er, når alt fungerer

 - men ingen ved hvorfor.

HOS OS er TEORI og PRAKSIS nu forenet:

- intet fungerer

      - og ingen ved hvorfor.

Støt lokalbladet - -  så kan vi bedre støtte lokalsamfundet.

Dette er vores egentlige og vigtigste opgave
Hermed de bedste hilsner fra Folk & Fæ 

Henning Philbert  

Deadline for næste blad er:

Mandag d. 7. april  kl. 17,30

Bladet udkommer d. 23 april 2014

Aflever indlæg i vores postkasse i SuperBrugsen eller  

sendes til Anja: anja@skaarupgrafisk.dk 

Gem dette nummer og ring til Tryksagsomdelingen,

hvis du ikke modtager bladet – Tlf. 6222 2222 
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Invitation.

Vi har i Lokalhistorisk Arkiv arbejdet videre med de butikker og erhverv, der har 

været eller stadig er i Skårup Sogn og er nu klar med 4. og sidste del, som omfatter:

Skovmøllevej, Holmdrup Huse, Skårupøre Strandvej, Skårupørevej,

Skårup Tværvej, Ulkensdal, Åbyskovej, Dalmosevej, Ågårdsvej m. fl.

Det er for alle interesserede, og som de foregående år er det i samarbejde med Skårup 
Borgerforening, der også giver kaffe med tilbehør. Richard fortæller igen og viser 
mere end 180 billeder – nogle endda med reklamer fra før og nu.

Vi ses onsdag d. 26. februar eller mandag d. 3 marts kl. 19.00 i Pensionisthuset.
Det samme foredrag holdes også i Åbyskov Forsamlinghus på et senere tidspunkt.



PROGRAM:
Kl. 13.30-14.30 Vi starter dagen med en guidet rundvisning for 
 borgmesteren, Skårup Erhvervsklub, arkitekt og 
 håndværkere bag byggeriet samt pressen

Kl. 14.00-17.00  Åbent Hus
 Husets beboere viser de nye faciliteter frem for 
 borgere og brugere i og omkring Skårup 

Kl. 14.30  Vores borgmester klipper den røde snor og erklærer 
 SKI for ÅBENT

Kl.18.30-02.00  Åbningsfest med spisning og dans

KOM OG SE:

- og masser af tivoli-aktiviteter i hallen som f.eks. tombola, kast til dåse, 
pust balloner, det muntre køkken, slå et slag for SIF o.m.m.

Kom til 
officiel åbning af: 

Skårup Kultur 
og Idrætscenter 
lørdag den 22. marts 2014 
kl. 14-17

• Biblioteket
• Tweenklubben
• Ungdomsklubben
• Lokalhistorisk arkiv

• Fitness
• Spinning
• Showdance
• Kunstudstilling

• Musik i Kulturcafeen
• Kulturcafé
• Kæmpe kagebord



Et brag af en fest,
hvor vi skal fejre
vores nye hus.

Musikken leveres dels af DJ, dels det rutinerede festorkester RockSpot.

Billetter kan købes i Brugsen fra midt i februar til kr. 295,- inkl. spisning.

Der vil under festen blive mulighed at overbringe større gaver 
samt at købe folkeaktier.

Kæmpe 

åbnings-
fest 
kl. 18.30-02.00

Reception
Sideløbende med eftermiddagens program afholdes reception, hvor det 
er muligt for såvel private som virksomheder at komme og sige tillykke. 
Eventuelle gaver må meget gerne være kontanter, da vi forsat har rigtig 
mange ting på ønskelisten til det nye hus.

For dem der endnu ikke har nået at købe en folkeaktie vil dette også være 
muligt på dagen.
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Skårup Kultur 
og Idrætscenter 
 

Byggeriet er nu ved at være færdig. 

Indretning. 

Indretningsudvalget er godt i gang med at 
planlægge indretning af kulturcafeen og 
indgangspartiet. Du kan stadig nå at komme med 
dine ideer. 

Der bliver 2 store vægge i indgangen hvor vi 
håber på, at der løbende bliver kunstudstillinger. 

Indvielsesfest bliver d. 22 marts. 

Først en hyggelig eftermiddag for hele familien, 
og senere en hyggelig fest med mad og musik for 
de voksne. Borgmesteren kommer og klipper 
snoren sammen med formanden  Mød talstærkt 
op for at markere denne dag. Der er brug for et 
godt overskud, så køb billet til spisning og fest om 
aftenen !! 

Malerarbejde. 

Vi er stort set færdig med malerarbejdet når du 
læser dette. Over 60 dejlige mennesker har været i 
gang de seneste 5-6 weekender + nogle også i 
hverdagen. Det har været en kæmpe opgave, og 
alle dem der har været med fortjener en stor tak. 

 

 

Sponsorer 

Skårup Kultur og Idrætscenter har sammen med 
Skårup Idrætsforening fået startet en erhvervsklub, 
som er kommet godt fra start. Der er allerede flere 
end 20 medlemmer, men målet er højere, og det 
bliver der arbejdet aktivt på at skal lykkes. 

Hvis du er interesseret i enten at være medlem af 
erhvervsklubben eller sponsorere på anden måde, 
så giv endelig lyd fra dig – tak. 

Folkeaktier 

 Der er stadig brug for flere penge, så hvis du er 
en af dem der endnu ikke har købt en folkeaktie, 
så gør det nu. 

Overfør 500 eller 1000 kr. til følgende konto, og 
du får tilsendt en folkeaktie. Du er selvfølgelig 
også velkommen til at støtte med et mindre beløb. 

Regnr: 0819 Konto: 3531034421 

Kulturcafeen 

Det er forsat Walther der forpagter cafeen, og det 
er aftalt, at vi prøver at have åben så meget som 
muligt.  

En gruppe der gerne vil sørge for at der kommer 
nogle musikoplevelser, arbejder ihærdigt på, at 
arrangere noget musik evt. kompineret med noget 
spisning. Der er 2 fonde der har givet penge til en 
scene, og noget godt lydanlæg. 

Vi håber at alle der bruger centeret vil hjælpe til 
med at der bliver basis for at cafeen kan have åben 
i mange af dagens timer. Tag en snak Walther om 
hvordan I kan lave noget sammen. 

Der vil derudover blive muligt at trække en kop 
kaffe eller en øl eller vand i en automat. 

Brug cafeen så der bliver hyggeligt at komme i 
centeret ! 

Fmd. Bo Tune 

Mail: bo.tune@svendborg.dk 

Mobil: 24886212. 
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Byens nye Kultur- & Idrætscenter er planlagt til at 
åbne til marts.  

Det bliver et kæmpe kulturhus med masser af mu-
ligheder for utallige aktiviteter. Det er et hus for 
os alle og det er os brugere, der skal sætte vores 
præg på det. Alle kan være med.  

Derfor vil vi opfordre dig til at blive en del af fæl-
lesskabet omkring det nye Kultur- & Idrætscenter 
ved at deltage og præge aktiviteterne i de forskelli-
ge grupper. Du kan sagtens være med i flere grup-
per eller foreslå en ny gruppe, hvis du har gode ide-
er til, hvad vi kan bruge huset til .  

Skriv til nedenstående mails.  

Foreløbig har vi flg. grupper:  

 Kunstgruppen   
ve workshops, dekoration og udsmyk-
ning) 
Kontakt: henningphilbert@gmail.com 

 Teatergruppen  
forestillinger, revyer, stand-up 
shows) 
Kontakt: bo@hrsund.dk  

 Musikgruppen   
musikarrangementer, bands,  gospel, 
korsang og lign.)  
Kontakt: jakjakobsen@gmail.com 

 • Praktisk gruppe   
ver ude og inde)  
Kontakt: bo@hrsund.dk  

 Andre grupper 
Kontakt: bo@hrsund.dk   

På Kultur- & Idrætscenterets vegne,  
     Henning & Vibe     
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Så er vi i gang…………
…………..med planerne for musikarrangementer i Skårup Idræt og Kulturcent-
ers nye Kultur-Cafe, og allerede  ved åbningsreceptionen den 22. marts, vil 
man kunne få en forsmag på hvilke muligheder der ligger og venter. Denne eft-
ermiddag vil der være musik i caféen med blandt andet elevkoret fra Øster Åby 
Friskole, Svendborg Ungdomsskole og lokale musikkere.
Allerede i april, har vi tænkt at starter med musik og mad i Caféen, hvor Walter 
som er forpagter, vil diske op med dejlig sund mad. 
Fremover vil spise- og musikaftenerne 
afholdes på fredage en gang om 
måneden, og et par gange om 
året balaftner med spisning, 
musik og dans.
Vi håber, I er klar til at modtage 
dette fabelagtige tilbud, der om 
kort tid bliver muligt her i vores 
lille by. Information om dato og 
priser og arrangementer 
følger, 
og alle er selvfølgelig velkomne.

Hilsen Skårup Musikforsyning.

Friskole, Svendborg Ungdomsskole og lokale musikkere.
Allerede i april, har vi tænkt at starter med musik og mad i Caféen, hvor Walter 
som er forpagter, vil diske op med dejlig sund mad. 
Fremover vil spise- og musikaftenerne 
afholdes på fredage en gang om 
måneden, og et par gange om 

Vi håber, I er klar til at modtage 
dette fabelagtige tilbud, der om 
kort tid bliver muligt her i vores 
lille by. Information om dato og 

og alle er selvfølgelig velkomne.

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

JKP-BYG  62 23 23 06

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

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

v/Søren A. Hansen

Østergade 19 · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 10 23 · Fax. 62 23 10 83 · Mobil. 30 88 89 48

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

SKÅRUPMalerforretning

JESPER RASMUSSEN   
      NYBORGVEJ 510 � 5881 SKÅRUP

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Til faste 
priser

og aftalt tid

 

Tlf. 4088 1595     anja@skaarupgraÿ sk.dk    skårupgraÿ sk.dkTlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dkTlf. 4088 1595     anja@skaarupgra� sk.dk    skårupgra� sk.dk

SKÅRUPgrafiskö
Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgraÿ sk.dk ö skårupgraÿ sk.dk

Kosmetolog Helle Lerche Tlf: 40 25 19 90

Østergade 28 
5881 Skårup  

helle@hlerche.dk
www.hlerche.dk

HELLE LERCHE
Selvstændig FOREVER distributør

Forever Living products

www.myaloevera.dk/hlerche
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Alle Skårups lokale foreninger og samlingssteder inviterer hermed 

byens borgere – især nyligt tilflyttede - til en gratis rundvisning i byen  

lørdag d. 26. april 2014 kl. 12.30 – ca. 18 
Vi starter dagen kl. 12.30 ved P-pladsen på torvet ved siden af Super Brugsen (Skårup Stationsvej).  

Herfra kører vi i bus rundt til de forskellige steder og får en kort introduktion hvert sted (max. 20 min.).  
Undervejs i bussen vil Richard Sørensen fra Lokalhistorisk Arkiv fortælle om byen.  

OBS! NYT: De superfriske møder op i løbetøj og tager ruten sammen med løbeklubben Road Runners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Med venlig hilsen og på gensyn  

Damgaardsklubben,  
Husflidsskolen,  

Sydfyns Fri Fagskole,  
Pensionistforeningen,  

Højskolen i Skårup,  
Skårup Borgerforening,  

Skårup Idrætsforening & Roadrunners,  
Skårup Kultur- og Idrætscenter & Tweenklubben,  

Skårup Bibliotek 
Lokalhistorisk Arkiv,  

Skårup Aften-gruppen,  
Hovgaard Ridecenter  

samt Skårup Kirke og Menighedsråd 

Vi kører i bussen fra P-Pladsen på Torvet ved Super Brugsen i Skårup til følgende steder: 

 Damgården (Damgårdsklubben) med kig til Seminariet og Højskolen i Skårup 
 Skårup Kirke / Kirkeladen 
 Hovgaard Ridecenter 
 Sydfyns Fri Fagskole, hvor vi nyder en kop dejlig kaffe/te og kage  
 Skårup Hallen / Skårup Kultur- og Idrætscenter 
 Åbyskov Forsamlingshus 
 Husflidsskolen 
 Pensionisthuset - Her fortælles om flere andre aktiviteter i byen,  

og der vil være et let traktement til alle, inden vi slutter. 

 

Tilmelding senest torsdag den 10. april kl. 1800 af hensyn til transport og forplejning 

Vibeke (Husflidsforeningen): 6221 6951 eller vbnielsen44@gmail.com 
Anne (Biblioteket): 6223 1101 eller anne.servais@svendborg.dk 
Helle (Højskolen i Skårup): 2194 7922 eller mail@kinesis.dk 

 
Arrangementet sponsoreres af: 

 
 

Fynske Bank, Skårup afd. 
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Med venlig hilsen Skolekredsen Højskolen i Skårup 
/ bestyrelsen. 

 

 

  

 

 
 
 

 
Lørdag starter med morgenkaffe og et oplæg om 
Sven Havsteen-Mikkelsens liv og virke som maler.  
 
Vi følger ham fra de spæde penselstrøg i teenage-
årene over hans gennembrud som kunstner i 
samarbejde med bl.a. Martin A. Hansen til hans 
mange frugtbare år som kirkekunstner. 

Sidst på formiddagen tager vi færgen til Ærø, hvor  
Havsteen-Mikkelsen boede de sidste mange år  

af sit spændende liv. Her besøger vi forskellige 
steder og personer med relation til Havsteen-
Mikkelsen. Vi spiser middag på Rise Bryggeri og 
tager færgen retur til Svendborg midt på aftenen. 

Søndag skal vi høre om Havsteen-Mikkelsens 
særlige tilknytning til Kerteminde og Tåsinge.  
Vi slutter kurset efter frokost med at besøge tre 
kirker med eksempler på Havsteen-Mikkelsens 
fantastiske kirkekunst. 

 
 
 

 

HØJSKOLEN I SKÅRUP 

"Havsteen-Mikkelsen.  Som solen skinne…" 
lørdag den 29. marts kl. 9 - 22 og søndag den 30. marts kl. 9 - 15 

på Skårup Seminarium og med tur til Ærø samt udvalgte kirker i Svendborg. 
Kursusleder: Valgmenighedspræst Anders Carlsson, Vejstrup 

 
Pris for dette to-dages kursus alt inklusive (diverse måltider, transport mm.): Kr. 1050,- pr. person, 
ægtepar kun 2000,-. Oplysning om betaling tilsendes efter tilmelding.  

Tilmelding senest lørdag den 1. marts på www.hiskaarup.dk af hensyn til bestilling af bus og diverse 
forplejning. Herefter får man tilsendt mail med oplysning om betaling, program osv.  

Spørgsmål eller andet kan stilles på mail til hojskolen.skaarup@gmail.com  
eller på telefon 2194 7922 til formand Helle Bøving. 

 

Støt projektet med at etablere Højskolen i Skårup  
i det tidligere Skårup Seminarium  
ved at tilmelde dig dette kursus. 

Vi har brug for opbakning fra både nær og fjern. 

 



Det første man ser, er et smil. Et stort og åbent 
smil. Bag døren ti l malerforretningen på Østergade 
i Skårup. For dér står Søren Hansen og tager imod, 
da Deres udsendte bevæger sig ind i forretningens 
forunderlige univers af farver og pensler og andet 
malergrej. Og han smiler. 
”Jeg har nok alti d smilet, fordi jeg er noget så 
doven”, griner Søren, ”for jeg gider ikke have alt 
det besvær med at surmule og bruge alt for mange 
muskler i ansigtet på dét…. Nej, spøg ti l side. Jeg er 
bare indrett et sådan. Med en lys natur og med et 
smil på læben, tror jeg.”

Søren er Skårup-dreng og blev født, da hans forældre 
boede på hjørnet af Stati onsvej og Vestergade. 
Da han var et par år gammel, fl ytt ede familien ti l 
Østergade, hvor Søren voksede op i det hus, der ligger 
lige eft er malerforretningen. ”Min mor læste på 
seminariet her i byen og var lærer i over 40 år på 
Skårup Skole. Min far var malermester og startede 
forretningen her i 1973. 

Jeg er lykkelig for at have vokset op her i Skårup. 
Der var alti d mange børn og kammerater at lege 
med dengang, og heldigvis er der med årene fl ytt et 
mange nye børnefamilier ti l byen. Det mærkes 
tydeligt på al den akti vitet, der er rundt omkring. 
Det var også en af grundene ti l, at vi var en god 
håndfuld mennesker fra området, der sidste som-
mer pustede nyt liv i Torvedagen henne på den 
store parkeringsplads ved SuperBrugsen. For at 
give nye ti lfl ytt ere mulighed for at mødes med de 
lokale foreninger og med dem, der har forretninger 
og virksomheder på egnen.”

Søren viser ind rundt i malerforretningen og fortæller: 
”Da min far havde forretningen var der omkring 15 
medarbejdere. Det var en ti d med fuld gang i bygge-
branchen, og der var nok at lave alle steder. Jeg havde 
egentlig ikke nogen planer om at blive en del af virksom-
heden. Jeg er jo vokset op i takt med den rivende ud-
vikling inden for computerverdenen, og jeg var helt 
overbevist om, at min fremti d lå inden for EDB-området. 

”Jeg vil male dagen lys…”
Pernille og Søren foran forretningen i Østergade
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Så jeg tog studentereksamen fra den matemati sk-
fysisk linje i 1987 og ville gerne læse ti l ingeniør. 
Det gjorde jeg så i Odense i godt et års ti d, men jeg 
tror, at det hele gik lidt for meget op i badminton. 
Jeg har spillet badminton siden jeg var seks år, og 
det har været en stor del af mit friti dsliv lige siden. 
Så det fortsatt e selvfølgelig også, da jeg fl ytt ede fra 
Skårup, men det gik for meget ud over studierne, 
som måske heller ikke lige var mig. Jeg nåede også 
lige at snuse lidt ti l den økonomiske verden gennem 
HD-studier, inden jeg vendte snuden hjemad igen.”.

Søren kigger rundt i forretningen og fortsætt er så: 
”Min far blev ramt af sygdom i 1991, og det betød, 
at jeg begyndte at overveje, om jeg skulle gå ind i 
malerfaget alligevel. Jeg kom så i malerlære her hos 
min far i 1992. Det var som sagt et stort malerfi r-
ma, og jeg kom i lære på lige vilkår med alle de an-
dre ansatt e. Der skulle absolut ikke gøres forskel på 
nogen måde. På det ti dspunkt boede jeg stadigvæk 
i Odense, og den første opgave, jeg fi k som lærling 
var i Skibhuskvarteret, hvor der skulle bygges en 
helt ny Kvickly-forretning op. Så jeg havde arbejde 
meget tæt på min bopæl. Sidenhen købte jeg et 
hus på Sanddalsvej i Svendborg og fl ytt ede på den 
måde herned ti l det sydfynske igen. Jeg brugte et 
år på at sætt e huset i stand fra kælder ti l kvist.”, 
fortæller Søren. ”Min grunduddannelse som maler 
blev suppleret med en videregående uddannelse 
som maletekniker, og da jeg samti dig havde erfar-
inger med mig fra økonomistudierne, var jeg godt 
rustet ti l at overtage forretningen her i Skårup, når 
det blev aktuelt.”, fortæller Søren og fortsætt er: 
”Jeg blev udlært i min fars fi rma i 1995, og det blev 
nogle spændende og meget givende år, og eft er-
hånden blev jeg konduktør i fi rmaet. Det vil sige den, 
der ledte og fordelte arbejdet i hverdagen, når min 
far ikke var her. Det gjorde mig yderligere godt 
forberedt ti l at overtage fi rmaet fra min far, når han 
på et ti dspunkt stoppede som akti v maler. Siden 
jeg startede i fi rmaet, havde min far fl ere perioder 
med sygdom, og det blev værre, da vi kom ti l 1998, 

hvor han ti l sidst mått e bukke under. Han døde som 
59-årig, og pludselig stod jeg så med ansvaret for 
hele virksomheden.”.

Søren ser sig igen rundt i forretningen og funderer 
så: ”Det var meget overvældende, fordi min far jo 
havde bygget det hele op fra bunden af og skabt 
virksomheden. Og så stod jeg dér, uden min far ti l 
at give gode råd og ti l at spørge om store og små 
ti ng. Jeg skulle overtage en stor og veldrevet forret-
ning, og beslutt ede mig så for at videreføre forret-
ningen, så den passede ti l mit temperament.”

Så Søren tog fat på opgaven med stor beslutsom-
hed, og han har siden videreuddannet sig inden 
for malerfaget, med lagerstyring og en række 
andre supplerende fagområder, som har været 
ti l stor gavn og inspirati on i det daglige arbejde 
med at videreudvikle fi rmaet. ”Alle, der arbejder 
inden for malerfaget burde unde sig selv at tage 
på videreuddannende kurser og følge supplerende 
uddannelsesforløb. Der sker så meget også inden 
for vores fag, så det har i al fald været en nødven-
dighed for mig,” konstaterer Søren nøgternt.

”Lige nu har jeg tre svende og en lærling ti lknytt et 
fi rmaet. Det er nye ti der for byggebranchen og 
dermed jo også os, der arbejder inden for malerfaget. 
Krisen har naturligt nok sat sig sine spor. Men jeg 
klager absolut ikke. Firmaet har en passende stør-
relse for mig nu, og vi har masser af opgaver, både 
her i det lokale og rundt omkring i landet. Især hos 
privatkunder. Jeg har på den måde droslet lidt ned i 
tempo, også fordi jeg nok har det bedst med at have 
overblik og sørge for, at servicen og det arbejde, vi 
udfører, er i orden. Det er alti d en stor ti lfredssti l-
lelse for os at se private kunder, der glæder sig over 
det arbejde, vi har udført i deres hjem.”

”Jeg nyder faglige udfordringer og gamle teknik-
ker, som ellers ikke udføres mange steder. Husk 
på, at jeg er fra den generati on, hvor man trods 



alt stadigvæk kunne lære marmorering, ådring og 
andre gamle maleteknikker. Jeg ser det alti d som en 
spændende udfordring, når vi bliver spurgt om den 
slags maleopgaver, hvor den slags gamle teknikker 
skal tages i brug igen. F.eks. fi k vi ti l opgave at male 
marmoreringerne i den netop istandsatt e Gudme 
kirke. Det var især Pernille, der klarede den op-
gave,” fortæller Søren.

Søren hjemme på Højskolevej

En af de opgaver, fi rmaet er i gang med at løse ne-
top nu, er at klargøre og male det nye Kulturcenter 
her i Skårup. Der er åbningsfest den 22. marts, og 
Søren glæder sig over, at Skårup på den måde åb-
ner dørene for en lang række akti viteter, ti l gavn for 
mange mennesker på egnen.

For sit eget vedkommende har Søren taget akti v 
del i mange af disse akti viteter gennem årene. Så 
han er et kendt ansigt på egnen, og et af de om-
råder, han har skænket megen af sin ti d og som han 
virkelig brænder for, er badminton. ”Min mor var 
i sin ti d med ti l at starte en ungdomsafdeling for 
badminton her i Skårup. Så var det helt naturligt, 
at jeg kom med, og på den måde fi k jeg min første 
badmintonketsjer meget ti dligt.”, fortæller han. Ud 
over selv at have spillet badminton på højt plan, 
har Søren også været træner og instruktør i klub-
ben. Og så har han været formand for DGI Svend-
borgs kursusudvalg og medlem af lejrledelsen i 
DGI´s ferielejr i Ringe.”Jeg kan tydeligt huske, at jeg 
som dreng var med på den første lejr helt ti lbage 
i 1984, og det var en fantasti sk oplevelse. Mine 
engagementer inden for badmintonverdenen har 
senere også givet mig mange oplevelser i udlandet. 
Jeg har f.eks. været på DGI-ture ti l Østen. 

Søren i Kulturcenteret
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Gitt e og Søren hjemme på HøjskolevejGitt e og Søren hjemme på Højskolevej

Så jeg har spillet badminton både i Vietnam, 
Thailand og Malaysia.” fortæller Søren.

Eft er at have boet på egnen nogle år, mødte Søren 
Gitt e i 2002. De bor på Højskolevej i Vejstrup, hvor 
de over en årrække har istandsat et ti dligere land-
brug. Her bor de med deres to sønner, Villiam og 
Kristi an, og Gitt es to døtre fra ti dligere forhold, 
Emilie og Julie. Julie går på Idrætsgymnasiet i Oure, 
mens de andre børn går på Øster Åby Friskole. 
Emilie i 8. klasse og drengene i Børnehaveklasse 
og 2. klasse. 
Så Søren har nok at se ti l, både i malerfi rmaet og i 
den store udfordring det er at skabe et hjem, der 
kan give rum og plads ti l hele familien og danne 
base for deres akti ve liv.

På vores tur rundt i forretningen, er vi eft erhånden 
havnet helt inde i det inderste lokale, med nymodens 
malerudstyr og malerbøtt er. Der er også gamle 

pulverfarver og remedier i alle mulige afskygninger, 
og da Deres udsendte spørger ind ti l de gamle ti ng, 
fortæller Søren: ”Jeg er ved at samle mange gamle 
sager sammen, og kunne godt tænke mig engang 
at lave en lille udsti lling, så folk kan få en fornem-
melse af, hvilket grej man brugte i gamle dage. 
Men det er igen dét med lige at fi nde ti d ti l det…”. 
Da Deres udsendte spørger ti l fremti den inden-
for malerbranchen og hvilke trends der præger 
farvevalg netop nu, svarer Søren: ”Der sker hele 
ti den nyt også inden for dén verden. Det ene år 
er nogle farver populære og de næste år er der 
helt andre farver på tapetet. En fremherskende 
trend har dog i en periode været kraft ige farver i 
bl.a. orange og lilla. Men den trend er vel aldrig 
ikke nået ud i hjemmene, ” konkluderer han, ”for 
mon ikke de fl este foretrækker lyse sandfarver i 
de rum, de skal gå og stå og sidde i ti l dagligt?”, 
spørger Søren. ”For der skal lys ti l, masser af lyse 
farver!”, slutt er han. 
Og smile.

Tekst: Anders Carlsson
Fotos: Henning Philbert
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Her	  kan	  du	  holde	  din	  fest	  på	  din	  egen	  måde	  

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

tilrettelæggelse	  af	  din	  fest.	  
• har	  indlagt	  bredbånd.	  

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

	  

	  

SYDFYNSANTENNE-MONTERING

Traverskiftet 33 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Åbyvænget 17  • 5881 Skårup

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

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

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

Er du træt af at sidde med dit regnskab
når alle andre holder fri så kontakt:
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Pris: 1620,- 

pr. år
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FOLKEFEST 
    BUFFET            MUSIK             DANS     

25. Oktober 2014 
Skåruphallen 

 
Tag din nabo, familie, kollegaer, venner, ja hvem som helst 
med til fest…. ALLE er velkommen til Folkefest i Skårup 

 
Book allerede nu din barnepige!!! 

Se også Facebook: Skårup Folkefest 2014 
Musikken leveres i år af 

DJ Jesper Hansen 
& 

STAGEBREAKERS 
 
 
 
 
 
 

Velmødt til fest i Skårup  
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I de sidste måneder har Brugsens personale været gennem et fabelagtigt logistikarbejde med flytningen af hylder og 
varer afhængigt af, hvor håndværkerne skulle arbejde. Personalet har været dygtigt til at overskue hele denne proces 
og meget velvillige og gode til at hjælpe kunderne med at finde rundt i de skiftende labyrinter af varer og hylder.  
Kundetallet har trods ombygningen været stigende, så butikken har kunnet holde sin omsætning. Kim har gennem hele 
forløbet kun oplevet meget positive og hjælpsomme kunder. Nu er det meste ved at være på plads og alle glæder sig til 
åbningen af den nye store SuperBrugsen i Skårup.  
I forbindelse med åbningen sænkes priserne på en række varer. Bl.a. bliver alle frugt- og grøntpriser rettet, så Brugsen 
har samme prisniveau som Fakta, men stadig det meget større udvalg. 

Hele ombygningen er topmoderne og butikkens salgsareal er udvidet fra 623 m2 til 1049 m2. Med denne store areal-
udvidelse følger selvfølgelig en stor udvidelse af hele varesortimentet. Butikkens nye afdelinger bliver også udvidet be-
tydeligt og der tilføjes flere spændende funktioner. Ved alle nye tiltag og istandsættelser er der tænkt på miljørigtige 
løsninger. 

Ny indretning inde og ude:  
Overalt kommer der nye skilte og farverne 
i butikken bliver malet i varme blå og bor-
deaux farver. I de sidste dage inden indvi-
elsen kommer der lydfolk og opsætter en 
helt speciel form for baggrundsmusik, 
som etableres i 3 zoner med forskellige 
musikgenrer, som passer til varesortimen-
tet i den pågældende afdeling.  
Kundetoilettet bliver nedlagt, men et nyt 
toilet, som kunderne kan benytte, ind-
rettes bag i butikken. 
Udendørs bliver facaden malet sort og der opsættes nye bannere. Den lokale anlægsgartner, Klaus Albertsen har an-
lagt en helt ny parkeringsplads uden de generende betonkummer. Butikken får tillige nye, større kundevogne med lås. 
Alle kunder kan få en vognmønt, så det ikke er et problem at tage en vogn uden  at have kontanter. 
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 Døgnposten:  
Som en ny service til kunderne er der i forbindelse med 
flaskeautomaten opsat et stort skab til pakkepost gen-
nem PostDanmark. Det betyder, at man kan hente og 
sende sine pakker alene med en pinkode og sit sygesik-
ringsbevis på alle tider af døgnet. n pakkepost ID, som 
man kan få via PostDanmarks hjemmeside, gør det 
endnu nemmere at sende og afhente pakker.  

Slagteren & delikatessen:  
Slagterafdelingen er indrettet, så slagterne kan lave en 
lang række kødudskæringer og adskillige tilberedninger 
af kødet. Her laves fx spegepølser samt røgvarer i den 
ny opstillede rygeovn.  

I tilknytning til slagterafdelingen er der indrettet en delikatesseafdeling med en nyansat delikassepige, som betjener 
disken i eekender og ved specielle lejligheder. Fra delikatesseafdelingen sælges bl. a. smørrebrød, som allerede nu er 
en stor succes som frokostmadpakker for det arbejdende folk i området. Her sælges også en række færdigretter, som 
fx et helt nyt tiltag  Fredagens o o  luksusmenu for 2 i færdigpakkede poser indeholdende både fine kødudskærin-
ger og tilbehør til en fast billig pris.  
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I ugens løb vil kunderne kunne få fa-
ste ugentlige tilbud på specielle varer. 
Vi kender fredagens lune, hjemmela-
vede leverpostej. Nye ugevarer vil 
bl.a. være fisk om onsdagen og kylling 
om søndagen til billige priser. 
I delikatesse- og slagterafdelingen kan 
kunderne få udleveret visitkort med 
telefonnumre til slagteren og delika-
tessepigen, så man kan ringe og be-
stille specielle varer, mad ud af huset 
eller få gode råd om delikatesser og 
håndtering af kød.  

Andre nye tiltag:  
I forbindelse med vinafdelingen, som 
i sig selv har undergået en stor udvi-
delse, er der opstillet en hylde med 
lokale drikkevarer. Her finders øl og 
most fra mange forskellige fynske 
bryghuse. 
SuperBrugsen prioriterer generelt 
salg af lokale varer og har pt fx Am-
brosius honning fra Vejstrup.  

Brødafdeling:  
Alle kager og brød er friske leveringer 
fra Kvikly bageren. I eekenden kan 
man købe friske rundstykker fra kl. . 

Begge er også altid villige til i butikken at 
give ny ge tips til tilberedning af varerne og 
gode middagsideer.  
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Frugt & grønt:  
Hele frugt- og grøntafdelin-
gen er nyindrettet, udvidet 
betydeligt og bygget i et mil-
jøvenligt system, hvor der 
trækkes kold luft ind udefra, 
så temperaturen konstant er 
14-16 grader. Hele grøntaf-
delingen kan lukkes om 
natten, så der holdes på kul-
den.  

Økologi:  
n særlig del af afdelingen er 

forbeholdt økologisk frugt og  
grønt og også her er sorti-
mentet udvidet. 

I forbindelse med frugt- og grøntafde-
lingen er der ligeledes indrettet en 
afdeling med økologiske varer. Dette 
sortiment er dobbelt eksponeret, hvil-
ket betyder, at varerne både kan fin-
des på disse økologihylder og ude i de 
almindelige afdelinger. I økoafdelin-
gen er der fast salg af hakket oksekød 
og med tiden vil man måske udvide 
med bestillingskødvarer som fx økolo-
giske kyllinger. 
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Frost- og kølediske:  
Fiskevarerne er placeret overskue-
ligt for sig selv i et stort køleskab. 
Mejerivarer og pålægsvarer er lige-
ledes placeret i høje overskuelige 
køleskabe på de bagerste vægge. 
I butikkens bagerste ende er der 
opsat 2 store diske til frostvarer og 
1 køledisk til kød og fjerkræ. Alle 
frost diske har miljøvenlige skyde-
låger, der lukker mindst mulig var-
me ind. Diskene køles ned vha. 
CO2, som er mere miljøvenligt end 
freon. 

Nye betalingskasser:  
De nye kasser er større end de 
gamle . Den nye butik har det sam-
me antal kasser, men nu med me-
get bedre plads til eventuelle køer. 
Senere får butikken det såkaldt 
store Tips-program med bl.a. Odds. 

Kommende arrangementer:  
Kim har planer om at arrangere en vin-, øl- og gourmet-
aften i Brugsens nye lokaler, hvor man i en hyggelig 
atmosfære kan få smagsprøver på øl og vin, slagterens 
specialiteter og delikatesseafdelingens lækkerier. Et par 
udefrakommende kokke vil tilberede gourmet-
smagsprøver af butikken gode varer. Datoen bliver fast-
lagt, når åbningen er overstået.  
Sidste års store succes ‘er med torvedag og børnelop-
pemarked bliver også gentaget. I år arrangeret samlet 
over en weekend med torvedag om lørdagen og børne-
loppemarked om søndagen. 

Nu glæder hele personalet sig til at få ombygningen 
færdig, så man kan fokusere på driften af den store, 
fine butik. 

     Tekst: Vibe. Foto: Henning 

Elitesmiley: 
SuperBrugsen i  
Skårup beholder  
sin tildelte elite- 
smiley pga. de mange miljøvenlige 
tiltag i indretningen, det sikre ar-
bejdsmiljø for håndværkerne under 
ombygningen samt butikkens store 
fødevaresikkerhed.  
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Indvielse i Super Brugsen
Den store åbningsfest i byens fl otte, ny-istandsatte madbutik

torsdag d. 6. februar kl. 8-20
Den tidligere uddeler Erik Prangsgaard har gjort et stort forarbejde gennem 

mange år, for at den nye og større SuperBrugsen kan blive en realitet til glæde for 
os alle i Skårup. Derfor er det en selvfølge, at det er Erik, som klipper snoren på 
den store åbningsdag. Folk og Fæ bringer her billeder fra den store åbningsdag:
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Fynske Bank

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

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

vejstruptoemrer@tdcadsl.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk
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71. ÅRGANG     SKÅRUP SOGNS KIRKEBLAD      FEBRUAR 2014 - APRIL 2014

Skarup
Kirke    Sogn

o

LYSET
Mættet af julens varme begivenheder er vi trådt ind i et nyt år. I skrivende stund er 
det en grå regnvejrsdag i januar, men når du læser disse linjer, er vi allerede godt 
på vej mod varmere og lysere tider. Forårets arrangementer i Skårup kirke lyder på 
fyraftensforedrag, koncert, et fælles menighedsmøde for hele sognet, gospelsang 
og ikke mindst den vidunderlige og livsbekræftende højtid, påsken.

I dette forår vil ikke bare krokusserne, men også den nye præstegård begynde at 
spire op af jorden på Mosegårdsvej. Vi glæder os over hvert et fremskridt i processen, 
og vi håber at kunne slå dørene op til et smukt syn til august.
Vi ses blandt spirende blomster og blade - naturens storslåede opstandelse.  Ida F.
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“Syng med os” i Skårup
Tirsdag den 4. marts kl. 17.00 
Fyraftensforedrag med Povl Christian Balslev
Povl Chr. Balslev, der til daglig er organist ved Vor 
Frue kirke i Svendborg, har i det sidste års tid søgt 
materiale om Oluf Ring, og denne eftermiddag 
vil han fortælle, hvad han har fundet frem om 
“komponisten og sangformidleren fra Skårup” – og 
så skal der selvfølgelig synges!

Vi serverer en sandwich og et glas øl/vand undervejs. 
Tilmelding kan ske til Ida Fonsbøl på tlf.: 62231112 
eller på mail: idef@km.dk senest den 27. februar. Pris: 50,-
Bemærk at Syngsammen bliver afl øst af dette 
arrangement.

Menighedsmøde!
Tirsdag den 11. marts kl. 19.00 i Kirkeladen 
holder vi et menighedsmøde for alle i Skårup sogn. 
Kom og hør, hvad der skal ske fremover i og ved 
din kirke, hør det sidste om den nye præstegård, og 
lad din stemme lyde, hvis du har ideer, forslag eller 
spørgsmål. Der vil være noget for øjnene, ørene og 
ganen. Alle er velkomne!
 
Havfruerne kommer!
Tirsdag den 1. april. kl. 19.00 
På sæsonens sidste sangaften får vi besøg af 
Havfruerne, som er et damekor bestående af 
kvinder med maritim tilknytning og består af 
47 kormedlemmer, to harmonikaspillere samt 
korlederen, der ledsager koret på klaver.
Korets repertoire består af sømandssange og danske 
og udenlandske sange, der alle bringer glæden frem. 
Koret har eksisteret i 2½ år og øver hver torsdag 
eftermiddag på Svendborg Søfartsskole. 
Koncerten med indlagte fællessange foregår i kirken, 
og bagefter serveres der en kop kaffe.
Vel mødt!

Gospelgudstjeneste i Tved Kirke
Søndag den 6. april kl. 14.00 kan man opleve en 
gudstjeneste fyldt med svingende gospelsang. Tved og 
Skårup er gået sammen om at hyre gospelinstruktør 
Rune Herholdt, der skal give de to kirkers 
konfi rmandhold et skægt og udfordrende indblik 
i gospelsangens univers. Vi slutter workshoppen 
af med en festlig gospelgudstjeneste, hvor alle er 
velkomne.

Stor opstandelse!
Påskedag, den 20. april kl. 10.00 deltager Kim Thorsen 
ved højmessen og gør kirkeårets største begivenhed 
ekstra festlig med sit smukke spil på basun.

Stille kirke
Frem til maj måned kan du endnu lytte til sagte 
musik, tænde lys og fi nde ro hver onsdag eftermiddag 
mellem kl. 16.30-17.30 i Stille Kirken. I den lyse tid fra 
maj til september vil der være pause.
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Sognepræst
Ida Fonsbøl 
Østervangen 45 C · 5883 Oure 
Tlf. 62 23 11 12 ·  E-mail: idef@km.dk 
www.skaarupkirke.dk · Mandag fri
Præstesekretær
Jette Ø. Larsen 
Træffes torsdag kl. 09.00 - 13.00 
på Fåborgvej 20 5762 Vester Skerninge  
Tlf. 62 24 11 09 ·  E-mail: jelar@km.dk
Menighedsrådsformand
Tage Ditlev Jensen ·  Hasselvænget 31
Lundeborg 5874 Hesselager 
Tlf. 62 23 24 44 ·  E-mail: ingertage@privat.dk
Kirkeværge
Verner Christensen ·  Tlf. 62 23 18 18

Graverkontoret (Graverbygningen ved kirken) 
Tirsdag-fredag ·  Tlf. 62 23 16 73 
Telefontid:       kl. 12.00 - 12.30
Graver
Brian Riber ·  Tlf. 29 85 32 10
Gravermedhjælper
Jytte Clausen · Tlf. 62 23 16 73
Organist
Ingrid Madsen ·  Tlf. 62 28 12 07
Kirkesanger
Michael Timling ·  Tlf. 50 51 18 40
Kirken er åben for besøgende
Hverdage: Kl. 08.00 - 15.00
Onsdage:  Kl. 16.30 - 17.30
Søndage:  Kl. 09.00 - 12.00

Gudstjenester i Skårup kirke fra februar til maj
FEBRUAR
Søndag d. 16. februar Septuagesima kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 23. februar Seksagesima / Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl 
MARTS
Søndag d. 2. marts Fastelavn kl. 10.00 Ida Fonsbøl 
Tirsdag d. 4. marts Fyraftensforedrag i Kirkeladen kl. 17.00 Povl Chr. Balslev
Søndag d. 9. marts 1. søndag i fasten kl. 11.30 E. R. Hammer
Tirsdag d. 11. marts Menighedsmøde kl. 19.00 Tage Jensen
Søndag d. 16. marts 2. søndag i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl 
Søndag d. 23. marts 3. søndag i fasten kl. 10.00 Ida Fonsbøl 
Søndag d. 30. marts Midfaste kl. 10.00 Ida Fonsbøl
APRIL
Tirsdag d. 1. april Koncert med Havfruerne kl. 19.00 Havfruerne
Søndag d. 6. april Mariæ bebudelsesdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 6. april Gospelgudstjeneste i Tved Kirke kl. 14.00 E. R. Hammer & Ida Fonsbøl
Søndag d. 13. april Palmesøndag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 17. april Skærtorsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Fredag d. 18. april Langfredag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 20 april Påskedag kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Mandag d. 21 april 2. Påskedag kl. 09.00 Elisabeth R. Hammer
Søndag d. 27 april 1. søndag efter påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
MAJ
Søndag d. 4. maj 2. søndag efter påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d.11. maj 3. søndag efter påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Fredag d. 16. maj Bededag  onfirmationer
09.00 Ø. Åby Friskole
11.00 Skårup Skole
13.00 Skårup Skole

Ida Fonsbøl

Søndag d. 18. maj 4. søndag efter påske kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Søndag d. 25. maj 5. s.e. påske / Kirkekaffe kl. 10.00 Ida Fonsbøl
Torsdag d. 29. maj Kristi himmelfartsdag kl. 10.00 Ida Fonsbøl

Også i det nye år ligger de offentlige menighedsrådsmøder fast den 3. tirsdag i måneden kl. 19.00 - 21.00 i Kirkeladen.
Kirkebil til kirkelige handlinger kan bestilles dagen før hos Svendborg Taxa på telefon 70 10 21 22



• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILBYDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBY 
VOGNMANDS & 

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

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

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

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56
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1 felt
Pris: 1620,- 

pr. år

Vejstrup Efterskole
Højskolevej 49 l 5882 Vejstrup l Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.dk

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 åter

Informationsbod den 15/6

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

Iso 9001 certi�ceret
- tryghed og kvalitet
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DYREHOSPITALApS
Ryttervænget 6 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 64 21
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15% rabat
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Iso 9001 certi�ceret
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FISKEBILEN FRA BAGENKOP 
Selv om denne service til kunderne har været en realitet i Skårup hver tirsdag i de sidste 7 måneder, er der stadig 
borgere, der ikke kender til ordningen. Vi synes, det er en god service og Folk & Fæ bringer derfor et lille portræt af 
fiskebilen fra Bagenkop. 

Bilen kommer fra Bagenkop Fisk. Firmaet Bagenkop Fællessalg ApS er startet af fire fiskeskippere fra Bagenkop i 

begyndelsen af 2010. Siden er navnet Bagenkop Fisk blevet tilføjet og virksomhedens mål har fra starten været at få 

bedre priser til de fiskere, der losser deres friske fisk i Bagenkop. 

Indtil nytår 2009 stillede fiskerne deres friske fisk i de samme bygninger på kanten af havnebasinnet i Bagenkop. 

Disse fisk blev afhentet to gange om ugen og kørt på auktion i Jylland. Prisen som fiskerne fik, var den, der kunne 

opnå på auktionen. 

Med det nye firma, gav det de fire fiskeskippere og andre mulighed for at sælge mere direkte til fiskebutikker, 

restauranter og private for derved at springe et handelsled over, hvilket alt andet lige skulle være til fordel for både 

fiskere, fiskehandlere og forbrugere. Den friske fisk står derfor ikke et døgn over og venter på at komme på auktion. 

Søren Clausen kører fiskebilen rundt på Sydfyn; Han kommer på Langeland og Tåsinge, i Stenstrup og i Kværndrup og 

altså også her i Skårup, hvor den opstilles foran SuperBrugsen hver tirsdag kl. 14-17.30. 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om Bagenkop Fisk på firmaets 

hjemmeside: www.bagenkopfs.dk 

 

 

Tekst: Vibe. Foto: Henning 



Skårup Sogns Borgerforening 
	  

 

Generalforsamling !  
 

Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 1900 afholder Skårup Sogns 
Borgerforening samt Spillegilde forening generalforsamling i 
Pensionist Huset ! 

Dagsorden iflg. vedtægterne som vil blive uddelt sammen med 
regnskabet .  

Under generalforsamling vil der blive budt på en forfriskning ! 
Efterfølgende vil foreningerne være vært ved et stk. mad ! 

Hvis der er nogen som har nogen forslag, det være sig nye 
medlemmer til bestyrelsen eller hjælpere til vores arrangementer 
kan de henvende sig til formanden på følgende mail adresse 
skaarupvinduspolering@yahoo.dk  eller trier@sydfynsmail.dk 
som også vil modtage samt videresende ! 

Så er der nogen som kunne tænke sig at være med i 
Borgerforeningens arbejde, mød op og gør din indflydelse ! 

 

 

 

 

 

Vel  mødt  Skårup  Sogns  Borgerforening 
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Skårup Sogns Borgerforening 
	  

Fastelavnskørsel d. 1. marts 2014 ! 
 

Borgerforeningen kører igen rundt i by samt opland med 
vores klovne busser, hvor vi vil rasle penge ind til 
tøndeslagning i Skåruphallen ! 
Evt. overskud vil blive brugt til dette års juletræsfest ! 
 
Tag godt imod vores klovne og støt vores arrangement, jo flere 
penge der kommer ind, des mere føler vi at vi får noget ud af 
vores indsats ! 

Evt. reklame / sponsor penge kan indbetales på                         
kontonr: 0819 – 0000448486                                                 

Inden 18022014 . 
 

Tøndeslagning for børn og voksne i 
Skåruphallen d. 2. marts  klokken 1400 

2014 ! 
 

Der vil som tidligere være muligt at købe kaffe - øl - vand -
fastelavnsboller mm. Så mød talstærkt op ! 

Der vil være præmier for udklædning samt dronninger og 
konger i de forskellige aldersgrupper ! 

 

 
Vel  mødt  Skårup  Sogns  Borgerforening 
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VEJSTRUP BLIK - VVS AS

GAS- OG OLIEFYRSERVICE
TLF. 6228 1138

WWW.VEJSTRUPBLIKVVS.DK

SuperBrugsen  Skårup
Skårup Stati onsvej 12

62 23 13 43
Åbent alle dage 9.00-20.00

Vi har friskbagt bagerbrød alle dage

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

MURERMESTER BRIAN CHRISTENSEN

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

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

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

Cleveland
l

l

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

k o n c e r t   e v e n t
l i v e  t u r n é  p r o d u c t i o n
r e c . s t u d i e  p r o d u c t i o n
m a n a g e m e n t     b o o k i n g

v/ Gunnar Nyholm

ApS

Landevejen 176, 5883 Oure 
Tlf. 6966 3066 - www.atdesign.dk v/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholmv/ Gunnar Nyholm

ApSApS

Landevejen 176, 5883 Oure 
Tlf. 6966 3066 - www.atdesign.dk

SKILTE
Vidste du - at vi er rigtig gode til at lave

Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation
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  Meld din bil ind i fællesskabet 
og få økonomisk gevinst

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

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

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

Farvel Skårupskolen og goddag til 

Det store banner med Logoerne, som hænger på kavalerfløjen 
ud mod Klingstrupvej, illustrerer skolens 4 linjer:  
Parat til job med mad
Parat til job med mennesker
Parat til job med Dyr og Planter 
Parat til Flyt Hjemmefra 

I 1980 besluttede Gudrun Clausen, mest kendt som Gutte, sig for at Skårup Husholdningsskole skulle 
have et nyt navn. Hun var inspireret af Struer Husholdningsskole, som havde kaldt sig for Struerskolen 
og forstanderen der mente, at de havde flere elever på grund af det nye navn. Gutte skriver i årsskriftet 
det år, at der var flere navne i spil, men Skårupskolen ville have en indbygget grad af goodwill, mente 
hun. Så skolen ændrede kaldenavn, men i ministeriet hed den stadig Skårup Husholdningsskole. 
Faktisk hed den Skårup Husholdnings-, håndarbejds og sundhedsskole - det var noget af en titel til en 
skole og det har længe været et ønske at få et mere tidssvarende og præcist navn til skolen. !!

I forbindelse med at landets husholdnings- og håndarbejdsskoler har 
samlet sig under foreningen af Frie Fagskoler var det oplagt at tænke 
at skolen skulle hedde Skårup Fri Fagskole. Det blev drøftet i 
bestyrelsen, som jo både består af lokale fra Skårup, Svendborg og 
Odense og valget blev altså, at bruge Sydfyn som trækplaster, da 
skolen har elever fra hele landet. Så nu er Skårupskolen, Skårup 
husholdningsskolen, frikadelleskolen, pandekageskolen, og hvad der 
ellers florerer af navne, ude og Sydfyns Fri Fagskole er inde. !!
Skårups maler, Søren, er i gang med at få ændret facadenavnet og 
kommunen har lovet, at ændre skiltene ved Nyborgvej og 
Klingstrupvej. !
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Skårup Husholdningsskole forsvinder for at give plads til Sydfyns Fri 
Fagskole. Fra venstre er det viceforstander Lisbeth Refbjerg og forstander 
Birthe Hay Sørensen foran skolens hovedindgang. 

Sydfyns Fri Fagskole: 
10. klasse med 4  med 
erhversrettede linjer:

Parat til job med Mad:  
Indeholder temaer som eleverne 
også vil møde på 
erhvervsskolernes indgang Mad til 
Mennesker: 
Gastronomi, økonomi, 
kommunikation, ernæringslære, 
samarbejde, sensorik mv. 
Parat til job med mennesker:  
Indholdet er rettet mod sosu-
skolernes pensum samt fag som 
eleverne møder på HG, STX mv. 
Professionel pleje af børn og ældre, 
kommunikation, samarbejde, 
psykologi mv. 
Parat til job med dyr & planter:  
For dem der vil finde ud af, om et 
job i det fri er noget for dem. Her 
arbejdes i stalden, pasning af får 
og smådyr, jordbrug. Viden om  
biologi og jordbrug, samarbejde og 
kommunikation. 
Parat til Flyt Hjemmefra 
Et hold der har fokus på alt der der 
hører med til at flytte hjemmefra. 
Viden om økonomi, fritid, netbank, 
psykologi, fra ung til voksen. psykologi, fra ung til voksen. 

Derudover har eleverne:  
Boglige fag på fsa og fs10 niveau 
(9. + 10. klasse)
Dansk, matematik, engelsk, tysk, 
fysik/kemi. 

Valgfag som heste, moutainbike, 
musik, kor, billedkunst, 

Specialtilbud til et lille hold 
aspergerautister som indgår på 
lige fod med skolens øvrige 
elever. 

Max elevtal på 45, giver store 
muligheder for godt sammenhold 
og særligt fokus på den enkeltes 
succes. 

Alle elever hjælpes videre til deres 
drømme ungdomsuddannelse 
gennem vejledning og samtaler. 

Besøg os på www.sydfynsfrifagskole.dk !
Bliv ven med os på Facebook.cm/sydfynsfrifagskole !

 

!!!
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Igen i år inviterer vi
alle kageglade gæster 
med hang til kaffe 
og flotte, velsmagende kager! 
For kun 30 kr. får du kaffe og så mange 
smagsprøver du vil.

Har du lyst til at deltage i Har du lyst til at deltage i kagekonkurrencen? 
Tilmeld dig ved at ringe eller sende en sms 
til Line på 50734173.

Både børn og voksne kan deltage.

Det sker:

Søndag d. 27. april kl.14-16 
i aulaen på Oure Friskole.
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Tekst: Anne Dorthe

Foto: Henning Philbert  
& Anne Dorthe

Layout: Anne Kathrine 
Christensen
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H ver onsdag 
 formiddag mø 
 des Skårups dag-

plejebørn med deres dag-
plejere til en times motorisk 
leg. Det er børn i alderen  
0 – 3  år, så det er lidt for-
skelligt, hvilket niveau de 
er på. Der bliver rullet, tril-
let, kravlet, hoppet, danset, 
løbet stærkt – og spillet 
med bolde. Men fælles for 
dem alle er, at de får styr-
ket de tre primære sanser.  
 

Labyrintsansen– som 
stimuleres, når hovedet 
bevæges i alle retninger.  
Følesansen– som stimu-
leres når barnet bliver 
rørt ved, eller selv under-
søger forskellige ting med 
hånd�ader og fodsåler.  
Kinæstesisansen– som  
stimuleres ved al bevægelse. 
Ud, over den motoriske ud-
foldelse, får de også styrket 
deres sociale kompetencer. 
Se og nyd billederne af alle 
vores små guldklumper.

Dagpleje GYMNASIK
– ELLER MOTORISK LEG
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Stationsvej 12 · 5881 Skårup
tlf. 62 23 13 43 · Slagter tlf. 62 23 14 66

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TÆPPERENS
HÅNDVÆRKERRENS
VINDUESPUDSNING
RENGØRING

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

www.claus-bo.dk
Tømrer w Snedker w termoglas

HYBEL VVS
62 21 � 01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

ER DET DIG ELLER SKAT, DER STYRER? FÅ ORDEN I TINGENE MED OS

Din partner – hele vejen

Dansk Revision Svendborg 
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Norgesvej 2, 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 18 18
svendborg@danskrevision.dk

Niels Duedahl
Statsautoriseret revisor

Henrik Holm Fenger
Revisor HD(R)

Jørn Skaarup Christiansen
Registreret revisor
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Meld dig ind på: fi tnessskaarup@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

Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

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

� Kurser � Foredrag � Workshops 
� Afbalanceringer � Personlig Udvikling 

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

v/livscoach og 
transformationskinesiolog

Helle Bøving
Skårup Kirkebakke 3
5881 Skårup Fyn

KINESIS
Center for

kinesiologi og
personlig udvikling
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GYMNASTIKOPVISNING
Skårup Gymnastikforening i Skåruphallen 

Lørdag, den 15. marts 2014

	  

GYMNASTIKOPVISNING	  	  

Skårup	  Gymnastikforening	  i	  Skåruphallen	  	  
Lørdag,	  den	  15.	  marts	  2014	  

	  

GYMNASTIKOPVISNING	  	  

Skårup	  Gymnastikforening	  i	  Skåruphallen	  	  
Lørdag,	  den	  15.	  marts	  2014	  
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Skårup Roadrunners til Svendborgløbet 2013

Skårup Roadrunners – win, win, win (et Kinder‐æg) 
 

Kunne du tænke dig at følge naturens gang i de skønne områder i omegnen af Skårup, Brudager, Skårupøre 

og Åbyskov, samtidig med at du holder den gode fysiske form, og oplever det sociale samvær ved at løbe 

sammen med andre ‐ så er Skårup Roadrunners helt sikkert noget for dig. Vi er lige nu ca. 20 voksne løbere, 

der deler glæden ved at løbe kortere eller længere distancer. Vi konkurrerer ikke med hinanden, men 

arbejder hver især på at blive bedre løbere for derved at øge løbeglæden. Det er glæden ved løb, og det at 

færdes i naturen hele året, der samler os.   

 

Skårup Roadrunners er en løbeklub for alle, der gerne vil ud at løbe. Vi er en blandet flok med forskellige 

ambitioner og grunde til at løbe. Fælles for os alle er dog, at vi har fundet glæden og fordelene ved at løbe 

sammen med andre. Denne glæde ved løb med et socialt element vil vi meget gerne formidle til andre, og 

derfor er alle velkomne i klubben. Kan du løbe 5 km eller der over, kan du bare møde op til træning på de 

faste tidspunkter, der er tirsdag kl. 17 og søndag kl. 10, hele året. Vi mødes på parkeringspladsen bag 

Skårup Kultur‐ og Idrætscenter. 

Typisk bliver der løbet fra 5 til 15 km på en træningstur ‐ alt efter lyst og kunnen, og selvfølgelig løber alle 

ikke lige langt. Vi lægger vægt på at vi følges ad, og at man kan tale sammen undervejs. 

 

Vi samarbejder desuden med 3 andre løbeklubber i det Sydfynske område i netværket Samløb Sydfyn. Den 

sidste søndag i måneden besøger klubberne hinanden på skift, og på den måde får man lejlighed til at løbe 

nye ruter og møde løbere på samme niveau som en selv, der til dagligt løber i de andre klubber. Hver gang 

er der ruter på hhv. 5, 10 og 15 km, der gennemføres i snakke‐tempo. 

 

Er du begynder og har brug for den rigtige opstart, 

som er vigtig for at bevare motivationen og 

nødvendig for at undgå skader, kan vi tilbyde opstart 

for nye, uanset niveau,            . 

 

Hvorfor løbe i klub? Der er mange fordele ved at 

melde sig i en løbeklub. En artikel i 

fysioterapeuternes magasin, Krop + Fysik, nævner 

bl.a. den øgede motivation ved at løbe sammen med 

andre, og muligheden for at finde løbemakkere på 

ens eget niveau, som væsentlige grunde. 
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Der samles kræfter og hygges mens en anden har 
stafetten ved Stafet for Livet i Chrisiansminde 2013 

 De fleste klubber, også Skårup Roadrunners, har uddannede instruktører, der kan hjælpe til at man træner 

mere effektivt og undgår skader. 

 

Foruden de ugentlige træningsture og Samløb Sydfyn, deltager Skårup Roadrunners også i andre 

arrangementer i løbet af året. Vi er bl.a. trofaste deltagere i Svendborgløbet og Alpeløbet i Svanninge 

Bjerge. 

 

Igen i år deltager vi i Stafet for Livet i Christiansminde i weekenden den 14. ‐15. juni. Formålet er at samle 

penge ind til Kræftens Bekæmpelse, samtidig med at vi har en god weekend sammen med løbeklubben og 

familien. Sidste år deltog mere end 20 løbere fra klubben, og vi gik/løb tilsammen i alt ca. 700 km. på de 24 

timer stafetten varer. Samtidig indsamlede vi næsten 12.000 kr. fra lokale sponsorer til kampen mod kræft. 

 

Stafet For Livet er en anledning til at mindes dem, 

der tabte kampen mod kræft, og give håb til dem, 

der kæmper. Stafetten varer 24 timer for at 

symbolisere, at det er hårdt arbejde døgnet rundt 

at have kræft. Natten kan være hård at komme 

igennem. Du har lyst til at give op, men bliver ved, 

fordi du ved, at der er en ny dag i morgen. 

 

Vi opfordrer igen i år de lokale erhvervsdrivende, 

herunder annoncørerne i dette blad, til at støtte 

vores deltagelse i løbet. Tak for de mange bidrag i 

2013. 

 

Skårup Roadrunners deltager i Åben Skårup, som du kan læse mere om i dette blad. Vi tilbyder at man kan 

løbe/gå turen igennem byen, så man får mulighed for at møde sin by i øjenhøjde. 

 

Se mere om Skårup Roadrunners på www.skaarup‐if.dk. 
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 
Tekst og foto Jørgen Larsen, kasserer i Åbyskov Forsamlingshus 

 
”Torskegilde” den 17. januar 2014: 

 

Nytår og januar er tiden, hvor mange spiser torsk 
med velbehag, men der skal være det rigtige og 
traditionelle tilbehør for at være et rigtigt 
”torskegilde”.   Det var lige netop det det var i 
forsamlingshuset den 17. januar, hvor bestyrelsen 
havde åbnet dørene for torskespisning. 
Det blev en hyggelig aften for en sluttet kreds.  Vi 
var 32 og der blev kræset om gæsterne med: en 
snaps til torsken, torsk i rigelig mængde og 
tilbehør bestående af sennepssovs, hakkede æg,  

hakkede rødbeder og revet peberrod. Som dessert blev der budt på citronfromage og kaffen 
manglede heller ikke.  Flere udtalte efterfølgende, at her havde man virkelig fået noget for 
pengene og var overrasket over at prisen kunne holdes på 150 kr. pr. kuvert. Der var megen ros til 
den serverede torsk og citronfromage.  Hvad der gjorde, at det kun var 32 der mødte op ved vi 
ikke!  Måske er torsk ikke den rette spisning for mange, men da det var første gang vi prøvede det, 
kan det jo være, at der var noget der ikke troede på at vi kunne håndtere denne form for servering, 
men det beviste vi, at vi kunne.  Måske prøver vi igen i 2015. 

Der var dækket op ved runde borde, hvilket vi ikke havde prøvet før, og det gav god stemning, 
samt bedre mulighed for at snakke sammen. 

▄ 

Dilettant 2014 – Ægteskab og ambitioner: 
Året stykke havde de elementer som et dilettantstykke bør have.  Der var generalprøve den 1. 
februar kl. 14.30, der var pænt besøgt og de fremmødte fik sig et godt grin og alt gik som det 
skulle – skuespillerne levede op til forventningerne og kunne deres roller.  Der var i år indlagt lidt 
musik for at understøtte fremførelsen, hvilket var med til at give lidt dynamik og kolorit.  Musik 
og sang kan være med til at forbedre en opførelse og være en hjælp for spillerne.  De valgte 
lydeffekter passede godt ind i rammerne – der var flere der udtalte sig efter generalprøven, at det i 
forhold til tidligere er godt, at der bliver brugt mikrofon, idet det gør det lettere at følge med i 
teksterne. 
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Aftenforestillingen var også velbesøgt, idet 62 havde fundet vej til forsamlingshuset.  Det blev en 
god aften med god mad fra husets køkken og lokale kokke, en god forestilling, god musik og flere 
på dansegulvet. Igen en god aften, med et oplagt publikum, der betød at dilettanterne også gav sig 
det de kunne. Vi glæder os over den opbakning, der er fra beboerne i vores lokalområde.  I 
skivende stund ser vi fem til forestillingerne onsdag den 5. februar og lørdag den 8. februar. 
 
Vi håber at de samlede indtægter i forbindelse med dilettant giver overskud i en sådan størrelse, at 
der i løbet af foråret kan ske udskiftning af ryg og sæder på alle stolene, idet de er meget slidte – at 
de er slidte, er forståelig, da de er omkring 20 år gamle - de har holdt godt. 

▄ 
 
 
Vinsmagning den 11. marts kl. 19 – vi sætter fokus på Chile og Argentina: 
 
I marts sidste år var der vinsmagning hvor overskriften var ”Smagen af Italien”.  Erik Prangsgaard 
havde udvalg 7 forskellige vine og der blev serveret noget godt og lækkert, der kunne følge vinen 
og underbygge en god smagsoplevelse.  I år gælder det Chile og Argentina, hvor Erik Prangsgaard 
har fundet gode vine, der også kan passe til de flestes pengepung.  Der vil blive serveret en let 
anretning som ledsager til vinene.  Vi vil forsøge at finde nogle små lækre ting fra de to lande. 
 

 

Lidt om Chile: 
Chile er det førende vinland i Sydamerika m.h.t. 
kvalitet.  Produktionsmæssigt ligger Chile på en 8. 
plads m.h.t kvantum. Der har været produceret vin 
i landet siden omkring 1550.  Landet har et areal 
på 760.00 km², hvoraf der dyrkes vin på mindst 
106.000 ha..  Chile har ca. 16 mill. indbyggere.  
Landet strækker sig over 4.600 km., men der 
dyrkes kun vin på en strækning der er ca. 1.200 
km. lang.  Vinmarkerne ligger i op til 800 m. 
højde. 
Der er 5 officielle vinregioner: 
Atacama – Coquimbo – Valle de Aconcagua – 
Valle Central – South Chile. 
 
De vigtigste druesorter for rødvine er: Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Malbec.  For 
hvidvine er det: Semillon og Sauvignon der 
produceres mest, men der produceres også 
Chardonnay, Moscatel og Riesling. 

 

Vine fra Chile er bløde, fyldige og altid pålidelige, uanset pris og årgang.  Til vinsmagning er der 
udvalg 5 forskellige vine. 
 
Lidt om Argentina: 
Argentina er verdens 5. største vinproducerende land, men det er først inden for en kort årrække, at 
man er begyndt at regne de Argentinskes vine for noget uden for landets grænser. Klimaet i 
Argentina er anderledes end i Chile, hvilket er medvirkende til at vinen har en højere 
alkoholstyrke. Vinene sødere og har et lavere syreindhold.  Vin fra Argentina kan minde om vin 
fra Australien, men udviklingen går i retning af at vinen bliver mindre sød og ”flad” i smagen. 
Argentina dækker et areal på 2,8 mill. km² og har ca. 40 mill. indbyggere. 
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Der er 7 officielle vinregioner i Argentina: 
Salta – Tucumán – Catamarca – La Rioja - San Juan Mensoza – Patagonia. 
 
Til vinsmagningen er der udvalgt 3 forskellige vine far Argentina. 
 
Det koster kun 150 kr. at deltage i vinsmagningen og så er der også en let anretning med i 
prisen.  
Tilmelding senest onsdag den 5. marts til Preben Jensen på tlf. 6221 96 82 – 4074 9682 eller 
pr. mail pag@svendborgmail.dk.  

 

  
Argentinas flag Chiles falg 

 
▄ 

 
Gammeldags bankospil mandag den 17. marts kl. 19: 
 

 

Støttegruppen afholder gammeldags bankospil 
med gode præmier.  Opråber er traditionen tro 
Arne ”Post”, så alt er i trygge hænder.  
Kom og være med til en aften med god 
stemning. 
Ingen tilmelding.  Dørene åbnes kl. 18. Der er 
mulighed for at få slukket tørsten inden spillet 
begynder og i pausen kan der naturligvis købes 
noget at drikke, herunder kaffe m brød.  

▄ 
 
Generalforsamling den 25 marts kl. 19.00: 
Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus kan ses på hjemmesiden www.aabyskov-
forsamlingshus.dk.  
 
Generalforsamlingen skal afholdes i marts måned og skal – ifølge vedtægtens §8 - indkaldes med 
mindst 14 dages varsel.  Generalforsamlingen afvikles efter dagsorden ifølge vedtægtens §9.  
 
Der skal på generalforsamlingen bl.a. vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 
 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indgives skriftligt til formanden – 
Preben Jensen, pag@svendborgmail.dk – senest 8 dage før generalforsamlingen jfr. vedtægtens §8 
stk. 2. 
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Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter medlemskab af forsamlingshuset og der er betalt 
kontingent for periode 1.4.2013 til 31.3.2014. 
 
Efter generalforsamlingen er der spisning – tilmelding kræves ikke, men af hensyn til det 
praktiske arrangement må man gerne tilmelde sig pr. mail: pag@svendborgmail.dk eller 
havblik@sydfynsmail.dk.  

▄ 
 

Fællespisning den 2. april kl. 18 –tarteletter ad libitum! 
 

 

Støttegruppen arrangerer en lidt anderledes fællesspisning, hvor 
hovedmåltidet er tarteletter ad libitum og i forskellige 
afskygninger.  Der vil være noget for enhver smag. 
Pris for at være med er 75 kr. inkl. en øl eller vand, kaffe og 
småkager. 
Tilmelding til Ellen på tlf. 4224 4854 eller Gitte på tlf. 3035 
1557 senest den 7. april, kan også ske på 
havblik@sydfynsmail.dk 
 

▄ 
 
Kræmmer- og loppemarked lørdag den 12. april kl. 10-14 – sammen med Den Gl. 
Skole i Åbyskov: 
 

 

Støttegruppen står for den del af Kræmmer- og loppemarkedet 
der foregår i forsamlingshuset. Markedet afvikles på samme 
måde som tidligere år.  Der vil ud over boderne, hvor ting og 
sager kan købes, være en cafe, hvor der kan købes diverse 
drikkevare, kaffe, te, kage, pølsehorn m.m. 
 

Salgsborde kan reserveres hos Ellen på tlf. 4224 4854 eller Gitte på tlf. 3035 1557 senest den 7. 
april. 
Salgsborde: Et halvt bord 60 kr. -  et helt bord 110 kr. 
Entré: 10. kr. for voksne. 
 
Overskud fra arrangementet skal bl.a. anvendes til dækning af en del af udgiften til nye sæde og 
ryg på alle stolene i forsamlingshuset 

▄ 
 

Andre arrangementer: 
Er du til steg flæsk og persillesovs, så reserver fredag den 9. maj og mød op i 
forsamlingshuset.  Nærmere om arrangementet i næste nummer af Folk & Fæ. 
 
Hvis du kan lide italiensk mad, så reserver onsdag den 11. juni, hvor støttegruppen laver en 
italiensk aften – mere om arrangementet i næste nummer af Folk & fæ. 
  
, 

  ▄   
  



46

Skårup Autoservice
Vildmarken 1 � 5881 Skårup

62 23 10 98

Rasmus Skovgaard - Rønnovsvej 1 
5881 Skårup - Tlf. 20851033

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

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

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

weddings & portraiture

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

 Ullemose frugt 
Gårdbutik og firmafrugt 

Smag mere på 
www.ullemosefrugt.dk 

 
 

Sundhedstjek
-din krop og din livsstil

60 min. 600 kr.
Ring 30 50 95 55
HRsund.dk Vestergade 3 Skårup
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 Termografi  - Energivejleder
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RK Teknik aps
v. Rune Kirkmand

Elektriker, aut. isolatør, termograf og energivejleder

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

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

Brug din lokale elektriker i Skårup
Vi hjælper med både små og store opgaver:
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Fastelavnsspisning i
Åbyskov forsamlingshus
Mandag den 3 marts 2014

• Generalforsamling

Skårup Bylaug

• Erik Prangsgård 6223 1988

• Gunnar Nyholm 4038 8810

• Henrik Holbech  2963 0794

• Program
• Dagsorden iflg. Vedtægterne-

og menuen ligeså, nemlig 
Gammeldaws oksesteg og 
gammelost.

• Start i Åbyskov 
forsamlingshus 18.00. Der 
arangeres bus fra 
Superbrugsen Skårup med 
afg. Kl 17.45. Slut og 
hjemtransport prc 23.59

• Alle mænd med bopæl i 5881 
kan deltage og er 
velkommen. Bliver du ikke 
kontaktet men har lyst at 
deltage i denne traditionsrige 
spisning – så ring til en fra 
best.

• Mvh Skårup Bylaug                   
Erik, Gunnar og Henrik.
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Pensionisternes Hus  
 
Bestyrelsen bag den selvejende institution Pensionisternes Hus er nu så langt 
fremme med tankerne om byggeri, at der er håb, om at byggeriet kan komme i 
gang i foråret 2014. 
Vi har fået bevilliget 300.000 kr. fra A. P. Møllers fond, 100.000kr. fra Velux, 
Landevejens Tømrerfirma har sponsoreret 12.000 kr. Fra borgerforeningen har 
vi fået 25.000 kr. samt lovning på 25.000 kr. når byggeriet er færdigt. 
Støtteforeningen har  50.000 kr., der kan bruges til byggeriet. 
Vi har fået lovning på frivilligt arbejde fra blandt andre vognmandsfirmaet 
Arne Bondo Pedersen og Søn. 
Der har været afholdt et møde med ægteparret bag Pandbohuse, som er dem, 
der har tegnet og leveret det eksisterende hus. Hun kunne se at det var hende 
der havde tegnet huset tilbage i begyndelsen af 1970erne. De var begge meget 
glade for at se, hvor godt huset var vedholdt. En positiv meddelelse at få. Det 
kan vi takke alle de frivillige hjælpere, der i årenes løb, har hjulpet til i og 
omkring huset. 
Vi håber, at der, som da huset blev bygget begyndelsen af 1970erne, igen er 
frivillige, der vil hjælpe.    
Vi modtager gerne tilsagn om hjælp enten i form af et sponsorbeløb,(lille som 
stort) eller som hjælper ved byggeriet. 
 Bare giv et ring til Jørgen Erik på tlf. 6223 1270 eller til Nielsine på 6223 
1558, eller ta´ en snak med en af os.      
 
 
 
    
 
  

 

 

SKÅRUP PENSIONISTFORENING 

Onsdag, den. 5. marts KL 17.00-Fastelavn 

Fastelavnsunderholdning med Thurø delitanterne.. Der vil være smørrebrød til alle samt kaffe og 
selvfølgelig fastelavnsboller . HUSK TILMELDING senest 24/2. 

Onsdag, den 19. marts kl.16.30-Generalforsamling 

Det er tid til afholdelse af generalforsamling i alle 3 foreninger, der er omkring huset. Som vanligt 
får vi gule ærter til denne aften. HUSK TILMELDING senest 10/3. 

Den 2.april kl.14.00. Sang og musik 

Karen og Tommy fra Gislev underholder. Der vil være rig lejlighed til at synge med.Tommy har læst 
på Skårup Seminarium. 

Den 16. april kl 12.00 Påskefrokost . HUSK TILMELDING, senest 2/4 

Vi fejrer en ”kongelig” påskefrokost. 

Den 23. april kl 14.00  Forårskoncert 

Traditionen med koncert i MIDTBY Hallen( gamle SGhal) fortsætter.Underholdning med bl.a. Lis og 
Per, Bo Joung, mfl. Billetter købes her i foreningen 

 Alle arrangementer afholdes i Pensionisternes Hus, på Skårup Stationsvej 10. 

Skårup Pensionistforening    tlf. 62 23   15 58                                                                          

 
 
 
 
 
 
     
   

Pensionisternes Hus  
 
Bestyrelsen bag den selvejende institution Pensionisternes Hus er nu så langt 
fremme med tankerne om byggeri, at der er håb, om at byggeriet kan komme i 
gang i foråret 2014. 
Vi har fået bevilliget 300.000 kr. fra A. P. Møllers fond, 100.000kr. fra Velux, 
Landevejens Tømrerfirma har sponsoreret 12.000 kr. Fra borgerforeningen har 
vi fået 25.000 kr. samt lovning på 25.000 kr. når byggeriet er færdigt. 
Støtteforeningen har  50.000 kr., der kan bruges til byggeriet. 
Vi har fået lovning på frivilligt arbejde fra blandt andre vognmandsfirmaet 
Arne Bondo Pedersen og Søn. 
Der har været afholdt et møde med ægteparret bag Pandbohuse, som er dem, 
der har tegnet og leveret det eksisterende hus. Hun kunne se at det var hende 
der havde tegnet huset tilbage i begyndelsen af 1970erne. De var begge meget 
glade for at se, hvor godt huset var vedholdt. En positiv meddelelse at få. Det 
kan vi takke alle de frivillige hjælpere, der i årenes løb, har hjulpet til i og 
omkring huset. 
Vi håber, at der, som da huset blev bygget begyndelsen af 1970erne, igen er 
frivillige, der vil hjælpe.    
Vi modtager gerne tilsagn om hjælp enten i form af et sponsorbeløb,(lille som 
stort) eller som hjælper ved byggeriet. 
 Bare giv et ring til Jørgen Erik på tlf. 6223 1270 eller til Nielsine på 6223 
1558, eller ta´ en snak med en af os.      
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Søndags Matiné 
Med ”Berthas Venner” og byens lækreste kagebord…..! 

 
Søndag d. 9. marts 2014 kl. 14.00—16.00, kan alle interesserede nyde et læk-
kert traktement. Diverse kager—det være sig bløde som hårde, med eller uden 
flødeskum—men alle hjemmelavede…! Serveret med kaffe eller te. 

Spis til du skammer dig…!    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                ”Berthas Venner” underholder med et væld 

af lystige harmonika melodier 
 

Samlet pris kr. 50,- 
 

Hilsen Pensionist Husets Støtter 

Pensionist Husets Støtter 
Stationsvej 10—Skårup 
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DAMGÅRDSKLUBBEN	  
Der	  er	  afholdt	  generalforsamling	  i	  Damgårdsklubben	  d.	  27/	  1	  	  2014	  
Bestyrelsen	  ser	  således	  ud	  
	  
Elsa	  Gam	  Hansen,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Formand	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  23	  15	  26	  
Anni	  Ellehauge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Næstformand	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  88	  90	  14	  
Ketty	  Christensen,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sekretær	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  23	  18	  18	  
Grethe	  Jørgensen	  ,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kassere	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  23	  14	  84	  
Karen	  Schapiro,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bestyrelse	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  23	  15	  76	  	  
Ulla	  Christensen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ==	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  23	  12	  93	  
Tove	  Pedersen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ==	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  23	  11	  81	  
	  

SÆLGER	  AF	  MEDLEMSKORT	  2014	  
Torben	  Pedersen.	  Oluf	  Ringsvej	  3	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  43	  69	  46	  
Leif	  Pedersen.	  Nørremarken	  15	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  30	  13	  81	  	  
Vagn	  Jorsal.	  Holmdrup	  Huse	  12	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  61	  56	  43	  

	  

	  PLANLAGTE	  AKTIVITETER	  2014	  
	  
Søndag	  d.	  24	  august	  
Loppemarked	  i	  Skåruphallen,	  	  	  	  	  	  	  kl.	  10,00	  	  -‐-‐	  	  13,00	  
Lørdag	  d.	  29	  november:	  
Julemarked	  på	  Damgården.	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kl.	  14,00	  

Ny	  Kørselsleder	  fra	  d.	  15.	  02.	  2014.	  
	  	  
Når	  OSKAR	  skal	  bestilles	  er	  det	  ved	  Leif	  Pedersen	  på	  mobil.	  71	  21	  12	  31.	  
Hverdage	  	  mellem	  kl.	  9	  -‐12	  	  helst	  to	  dage	  før.	  
	  
Damgårdsklubben	  modtager	  gerne	  brugbare	  effekter	  til	  loppemarkedet	  
	  
Desuden	  hjælper	  bestyrelsen	  ved	  Damgårdens	  forår	  og	  efterårsunderholdning	  	  
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Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husfl id.dk    vbnielsen44@gmail.com

Entreprenør 
Peter Mortensen
Aut. Kloarkmester - Kloakservice - Døgnvagt
Nyborgvej 514 - 5881 Skårup

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

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

Knud Hansens Begravelsesforretning
Den lokale bedemand®

Valdemarsgade 50, Svendborg – Telefon 6221 9909
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Bodil & Svend Friborg   Tlf. 62 28 18 19
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:
Hver mandag kl. 14.00

spilles der kort m.m. 

Hver tirsdag kl. 13.30 til 16.00
Nørkle-eftermiddag 

i Pensionisternes Hus, alle er 
velkommen og der er plads til fl ere!

Hver mandag kl. 16.15
Porcelænsmaling i Pensionisternes Hus

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Lørdag d. 22. marts Skårup- Kultur og idrætscenter 
kl. 14-17 Offi ciel åbning  

kl. 18.30-02.00 Åbningsfest

Onsdag d. 26. februar og Mandag d. 3. marts kl. 19 
Pensionisternes Hus 

Foredrag med Lokalhistorisk Forening

Lørdag d. 1. marts
Rundt i byen Fastelavnskørsel v/ Skårup Borgerforening

Mandag d. 3. marts kl. 18
Åbyskov Forsamlingshus Fastelavnsspisning

Onsdag, den 5. marts kl. 17.00
Fastelavnsunderholdning ved Thurø Delitanterne

Søndag d. 9. marts kl. 10
P-pladsen Kultur- og idrætscenteret Roadrunners opstart

Tirsdag d. 11. marts kl. 19
Pensionisternes Hus Generalforening 

i Skårup Borgerforening

Tirsdag d. 11. marts kl. 19.00
Vinsmagning i Åbyskov Forsamlingshus

Lørdag d. 15. marts
GYMNASTIKOPVISNING

Skårup Gymnastikforening i Skåruphallen 

Mandag d. 17. marts kl. 19
Åbyskov Forsamlingshus Bankospil

Onsdag, den 19. marts kl. 16.30
Generalforsamling for alle 3 foreninger. 

Tirsdag d. 25. marts kl. 19
Åbyskov Forsamlingshus Generalforsamling

Lørdag den 29. marts kl. 9 - 22 og 
Søndag den 30. marts kl. 9 - 15

Havsteen-Mikkelsen. Som solen skinne…
på Skårup Seminarium og med tur til Ærø 

samt udvalgte kirker i Svendborg.

Onsdag d. 2. april kl. 18
Åbyskov Forsamlingshus Fællesspisning

Lørdag d. 12. april kl. 10-14
Åbyskov Forsamlingshus Kræmmer-loppemarked

Onsdag, d. 16. april kl. 12.00
Vi holder ” kongelig ” påskefrokost

Onsdag, d. 23. april kl. 14.00
Forårskoncert i MIDTBY Hallen( Gamle SGhal )

Søndag d. 27. april kl. 14-16
Oure Friskole Kagedyst

SKÅRUPgrafiskö
Tlf. 4088 1595 ö anja@skaarupgraÿ sk.dk ö skårupgraÿ sk.dk


