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Kære Folk & Fæ læser!
Allerførst vil jeg sige tak til alle jer, der støttede bladet, da 
vore indsamlere kom rundt for at samle penge ind til bladet. 
Desværre var der problemer på nogle af ruterne, hvilket  
jeg beklager, - men jeg håber meget, dette ikke gentager sig.
Også tak til jer, der lagde penge i vores lille pengekasse, der 
sidder ved siden af vores postkasse i Superbrugsen, - og til 
alle jer, der har benyttet netbanken, til at støtte bladet.

Vi har hidtil haft vores indsamling i forbindelse med udg-
ivelse af augustnummeret, men da dette har givet nogle 
problemer, vil vore indsamlere fremover komme rundt med 
bladet i forbindelse med udgivelsen af juni-nummeret.
Allerede nu efterlyses en indsamler i Brudager til indsamler-
gruppen til næste år. - Ring snart til mig, hvis du vil være med i 
et team af indsamlere, der alle bruger nogle timer én gang om 
året som indsamler til fordel for vores lokale blad Folk & Fæ.

Du har helt sikkert bemærket, at 8 af siderne i bladet er 
trykt i farver. - Dette er blot en prøve - - -  sponseret af 
Svedborg Tryk og anja@skaarupgrafisk .
Folk & Fæ vil naturligvis gerne trykkes i farve, ( synes du 
ikke det er flot????) - men det er en øget udgift for vores 
trofaste sponsorer, institioner og foreninger. 
Det store spørgsmål er derfor: Vil alle vore faste sponsorer, 
foreninger og instutioner betale lidt ekstra for at Folk & 
Fæ trykkes i farve??????????

Efterlysning!!!!!!!!!!!!!
Vi søger en ny sponsoransvarlig, som vil varetage hvervet 
med at opsøge nye sponsorer. Det handler om at tage 
kontakt til lokale firmaer, og opbygge et godt forhold til 
sponsorerne samt at holde sig lidt ajour med, hvad der sker 
på det lokale virksomhedsområde. Det kræver ingen spe-
cielle forudsætninger, blot en lyst til at indgå i fællesskabet 
i redaktionsgruppen, der alle arbejder ulønnet, for at skabe 
et samlingspunkt, der kan styrke lokalsamfundet her i 
”vores” distrikt.
Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ. 
      Henning Philbert
Deadline for næste blad: Mandag d. 3. december
Afleveres i vores postkasse i Superbrugsen senest kl. 17.00
Sendes til Anja: anja@skaarupgrafisk.dk senest kl. 17.00
Sendes til: www.folkogfae-online.dk onsdagen før deadline.
Folk & Fæ udsendes 6 gange årligt til ca. 2000 husstande i 
Skårup Sogn 5881, Vejstrup 5882 + Oure by.        
Du kan altid støtte bladet ved at indbetale et beløb på vores 
konto i Svendborg Sparekasse: 
Reg. 0819 nr. 819-56-11123
- eller lægge penge i vores pengekasse i SuperBrugsen.
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Folk & Fæ indsamlergruppen august 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Det sidste nummer af Folk & Fæ blev omdelt af vores trofaste indsamlergruppe, der endnu engang ind-
samlede et fantastisk flot beløb. – Derfor en stor tak til den flittige indsamlergruppe, men også en særlig 

varm tak til alle jer, der lagde penge i raslebøsserne, da de kom rundt på ruterne. 
- I alt blev der i Skårup sogn og Vejstrup indsamlet ikke mindre end: 

29,379,00 kr. 
Det er en helt utrolig glædelig overraskelse, at der i disse krisetider blev indsamlet så mange penge. – 

Hvis du ikke var hjemme, da indsamleren kom forbi, kan du stadigvæk nå at støtte bladet. - Vi har vores 
lille pengekasse i SuperBrugsen, hvorpå der står skrevet: Støt Folk & Fæ.  Det er også muligt at støtte 
bladet ved at indbetale et beløb enten i Sparekassen eller over netbank til: Svendborg Sparekasse 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 ved den årlige indsamling, - men uden alle vore trofaste sponsorer samt bidrag fra foreninger, 
skoler og institutioner gik det jo slet ikke. – Derfor også en stor tak til dem. 

Endnu engang tak til alle jer som støtter Folk & Fæ, og endnu engang tak til indsamlergruppen. 
Vi kommer rundt med raslebøsserne igen til juni 2013 

Hermed mange hilsner fra Folk & Fæ – Henning Philbert  

Henning Philbert

Bo Tune Gregers TuxenThorkild SøgaardAnja Bøttger Thunbo

Steen Piilgaard Anders Jensen“ Jakob”

Kisten RefshaugeLene Reese Eril FrantzHans Rasmussen

Hanne Skov Tea Jensen Charlotte Flyvebjerg

Vibeke Boesgaard

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

 Ang. lay-out:  

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

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

 
Du kan aflevere på 3 måder: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Venlig hilsen Folk & Fæ. 
Henning Philbert, Åbyvejen 8. Tlf. 62231788 / 29915882 
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Skårup Kultur 
og Idrætscenter
Tekst: Fmd Skårup Kultur og Idrætscenters 
bestyrelse Bo Tune
Foto: Henning Philbert

FANTASTISK – 
Nu faldt den sidste meget vigtige brik 
på plads. Kommunen har netop besluttet 
at flytte biblioteket til vores nye center.
Nu bliver ikke bare et godt projekt, nu 
bliver det et MEGET godt projekt vi 
kommer i mål med.

Med aftaler på plads ift Fitness, Bibliotek 
(incl. Lokalhistorisk forening), Ungdomsklub 
og Tweenklub, så kan vi inden længe være 
klar til at gå i udbud med projektet. 
Arkitekten er i gang med at færdiggøre 
skitser m.m. til udbuddet.

Vi vil gerne invitere alle til Skårupaften 
fredag d. 16 november, hvor vi efter 
spisning kl. 19.30 vil åbne for en debat 
om det foreliggende skitse-materiale.

Nu går den endelig jagt ind på at skaffe 
så mange penge som muligt via salg af 
folkeaktier, sponsorater og fondsøgning.
Vær derfor klar til at bakke op om projektet, 
og køb en folkeaktie eller tegn et sponsorat. 

Cafeen i hallen:
Det sker hele tiden noget omkring projektet, 
og nu har vi lavet aftale med ny forpagter 
der skal passe Sportscafeen. Han hedder 
Walther og passser udover vores cafe 
også Rantzausmindehallens cafe.
Han er kok og kan lave det mad vi har brug 
for, også hvis du en dag ikke rigtigt kan nå at 
lave aftensmad, og alligevel er i Skåruphallen. 
Tag en snak med ham om det.
Bak op om Walther, bak op om at skabe 
et godt miljø omkring hallen og de mange 
aktiviteter der foregår der.

 
Walther, den nye cafe bestyrer.
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Krisen kradser - også i Folk & Fæ 
 

Da vi i Folk & Fæ gruppen holdt vores ½ årlige møde forleden, blev det klart, at den økonomiske krise også 
begynder at få konsekvenser for bladets økonomi.  

 

Vores indtægter er dalende bl. a. fordi nogle af 
vores sponsorer er sprunget fra og nogle 
desværre undlader at betale. Alt i alt har vi brug 
for flere sponsorer. Folk og Fæ er jo et skrøbeligt, 
non-profit projekt. Der er kontant afregning; 
Indtægterne komme fra vores sponsor-betalinger, 
fra bidrag fra foreninger og institutioner samt fra 
den årlige indsamling blandt vores læsere i 
lokalområdet. Og udgifterne går udelukkende til 
trykning og omdeling af bladet. De faste 
skribenter og redaktionens folk arbejder jo 
ulønnet. I flere år har vi haft et lille overskud at 
tære på, men i år balancerer økonomien kun lige 
akkurat.  

Sponsorerne:  

Hvis Folk & Fæ skal overleve, bliver vi nødt til at 
hæve sponsoraterne hvert år med start i 2013, 
ligesom vi i fremtiden bliver mere stringente med 
at rykke for betalingerne. Vi mener, at prisen for 
en annonceplads er yderst rimelig. En væsentlig 
del af sponsoratet er jo en støtte til 
lokalsamfundet. 
Vi arbejder derudover stærkt på at indhente flere 
sponsorater, men mangler en ansvarlig for det (Se 
side 2). 

Som sponsor får man sit visitkort i den ønskede 
størrelse i bladet. Alle sponsorer, der ikke tidligere 
har fået omtale eller hvis firma har fået lavet 
væsentlige ændringer i konceptet, kan tillige få 
lavet et sponsorportræt af vores skribenter evt. 
med fotos taget af bladets fotograf .  
Kontakt os, så kan vi lave en aftale. 

 

De lokale foreninger: 

Vi vil ligeledes kraftigt henstille til de lokale 
foreninger og institutioner om også at hæve deres 
bidrag fremover.  
Mange foreninger og institutioner bruger bladet 
som deres eneste talerør til formidling af 
lokalstof, arrangementer, debatter, referater osv. 
Dette ser vi også som vores fornemmeste opgave; 
netop at styrke lokalsamfundet og være talerør 
for, hvad der rører sig. Vores økonomi kræver 
imidlertid, at vi bliver nødt til at hæve disse 
bidrag, så de i højere grad korresponderer, hvor 
meget foreningen eller institutionen gør brug af 
Folk & Fæ. 

Indlæg: 

Vi har også brug for hjælp fra vores mange 
trofaste indlægsskrivere.  
Hvis vi skal holde udgiftssiden nede, bliver vi nødt 
til at spare på pladsen og dermed på sideantallet 
pr. blad. Én side koster i gennemsnit ca. 500 kr. Jo 
flere billeder, jo dyrere. I øjeblikket koster ét blad 
trykt i ca. 2000 eksemplarer ca. 25.000 kr. Det tror 
man ikke lige umiddelbart.   

Vi beder jer derfor om at økonomisere med 
pladsen. Se evt. vores beskrivelse af, hvordan man 
laver indlæg på www.folkogfae-online.dk ( 
”Send Indlæg”). 

Hvis I er interesserede i, at vores lille lokalblad 
fortsat kan eksistere, så hjælp os med jeres støtte! 

 
Venlig hilsen Redaktionen / v. Vibe. 



7

Vejstrup 
Auto & Traktorservice

Lars Nielsen 
Landevejen 42  5882 Vejstrup

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



www.vejstrupauto.dk

Auto Centrum Skårup
Østergade 60-62  5881 Skårup

Telefon 62 23 19 91
www.autocentrum.dk

Bedre brugte biler  Alt i reparation

SKÅRUP SMEDE- OG
MASKINVÆRKSTED
Aut. VVS-installatør

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

VVS

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

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

Vejstrup
Efterskole

Højskolevej 49  5882 Vejstrup
Tlf. 62 28 10 89

vejstrup@vejstrup.dk

JESPER RASMUSSEN   
      Nyborgvej 510  5881 skårup

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

Gode ideer engros  Service fra den rigtige murermester

Til faste 
priser

og aftalt tid

- med Grundtvig og Kold   

&

www.ourefriskole.dk

Indskrivning til indeværende og kommende skoleår?

Kontakt skoleleder
Ole Folke Pedersen
Tlf. 62281289

Enkelt annonce
Pris: 1300,- 

pr. år
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Kulturfest i Seminarieparken 
lørdag eftermiddag den 8. september 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Skolekredsen Højskolen i Skårup' tog i september initiativ til en såkaldt 
'kulturfest' i seminariets smukke park. En masse musikere fra nær og fjern samt 
to talere havde indvilget i at komme og give deres bidrag til denne dejlige 
sensommerdag. 

Allerede fra begyndelsen var der mange mennesker, og de gamle statelige 
bygninger udgjorde sammen med parkens enorme træer en formidabel 
ramme om arrangementet. 

 Frederik var konferencier og  Helle bød 
velkommen og fortalte om skolekredsens arbejde 
med at lave højskole på stedet. 

Og så startede musikken og kørte fortløbende 
hele eftermiddagen.  

'Skæg og Skalde' – hvem mon er hvem? Så er vi klar! 



9

 

 'Dyr i Drift' med masker og gang i den. 

 

              

          De lokale 'Rustik' – rigtig god rock …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Og som en overraskelse dukkede vores 
lokale MGP-stjerne, Astrid, op og gav et 
nummer. 

Og der var telte med mad og drikke, som man kunne fortære, imens man 
hyggede sig i de medbragte stole eller på tæpper og på det bare græs… 

Friske piger i baren … 

Friske børn i boden 
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 Så kom fremtidsforsker, journalist og forfatter Peter Hesseldahl og 
gav sit bud på Sydfyn om 5 år… 

…og derefter var der masser af mere musik 

'Trio To' – fantastiske harmonier og sang… 

'Claus Baba –  
lækker bluesmusik… 

Og 'Bare Rolig' leverede bare rolig musik – 
dejligt… 

 'Det' bare fint' 

Skøn dag –  
skønne mennesker –  
og solbriller,  
for det var skønt vejr. 
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 Ape of Neptune – anderledes og nymodens rock  

Chefredaktør Troels Mylenberg fortalte om, hvorfor vi har brug for højskoler i Danmark – og 
ønskede os held og lykke. 

Og der var skam smagsprøver på sydfynske 
snapse fra det lokale Aqua Vitae Sydfyn. 

Skårupskolens elever sørgede for lækre, fyldte pitabrød – 
hele dagen. 

Hel byen var faktisk med: 
Pensionistforeningen stod for 
boden med kaffe og kage, 
Skårupskolen leverede maden, 
Borgerforeningen sørgede for 
flagalléen, Ullemose Frugt og 
Aqua Vitae og rigtig mange 
mennesker var med - og folk så 
rigtig ud til at hygge sig. 
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Og så nåede vi til de store 
trækplastre: Lasse og Mathilde, som 
gav nogle gamle og nogle helt nye 
numre – og fortalte historier, bl.a. 
om den såkaldte 'udkant', som huser 
så mange kreative, energiske gode 
folk…. 

Så blev det Lasse og Mathildes tur.  
De sang og spillede gamle og nye sange  
– og fortalte gode historier. 

De blev afløst af Sydfyns Four Jacks – med 
skønne 'Åh, Marie – A vil hjem til dej…' 

Og sidst, men IKKE mindst lavede Jan Schøneman  
og Co. det helt store show – en jam session, hvor 
både Lisbeth, Jan selv, Lasse, Mathilde og Jakob 
gav den gas. 
Og Lasse gav den gas på Gunnars bas… 

TAK til alle for en skøn dag. 

Skal kulturfesten mon gentages næste år???? 

Det må tiden jo vise… 
men hold øje med Folk og Fæ og 
www.folkogfae-online.dk  hvor der er flere 
billeder fra kulturfesten. 
Og læs om Højskoleplanerne og det videre 
forløb på www.hiskaarup.dk  

Tekst: Helle Bøving, fotos: Henning Philbert og Torben Sørensen 
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Tekst: Anders Carlsson
Foto: Henning Philbert

Der var fest og farver, kager og sandwiches, 
brandbiler og vandsprøjt, da Oure Friskole 
bød indenfor til reception i skolens nye lokaler 
lørdag den 29. september. 

Et stigende elevtal har i løbet af de seneste år 
lagt et stort pres på friskolens ”gamle” lokaler 
på Tanghavevej, og ønsket om at udvide 
friskolen har af samme grund vokset sig større 
og større. Det sidste halve års tid har den 
lille friskole derfor været gennem en lang og 
arbejdskrævende proces ud fra et ønske om at 
overtage den lukkede Sct. Michael skoles mere 
rummelige faciliteter.

 I løbet af sommeren har forhandlingerne 
med Svendborg kommune om overtagelse 
af skolen båret frugt.  Visionerne om at 
omplante friskolens aktiviteter fra adressen 
på Tanghavevej til den tidligere Sct. Michaels 
skole har derfor omsider kunnet føres ud i livet. 
Både bestyrelse, ansatte, forældre og elever har 
siden overtagelsen knoklet for at gøre lokalerne 
parate til indflytning, og det var en glad og stolt 
leder, Ole Folke Pedersen, som ved receptionen 
kunne byde receptionens gæster velkommen.

Efter Oles varme velkomst sang skolens elever 
en helt ny sang, skrevet af en af skolens lærere, 
Nina Grønning, som havde fået god hjælp 
fra skolens børn i udarbejdelsen af den fine 
sangtekst. Sangen hedder ”Vi sætter spor…”, 
og den handler om de spor, børnene sætter 
sig her i livet, når de indtager verden ud fra 
det fællesskab, friskolen skaber frie og trygge 
rammer for.

”Vi sætter spor…”
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Efter elevernes dejlige sang, talte Ellen Møldrup, 
som har været tilknyttet Oure Friskole som lærer 
i 23 år. Ellen glædede sig til - sammen med sine 
gode kollegaer og alle de dejlige børn - at fylde 
de nye lokaler med den frie og visionære ånd, 
som har præget Oure Friskole, lige siden skolen 
blev grundlagt i 1884. 

I dagens anledning havde Ellen skrevet et digt, 
som bl.a. handlede om, at ”det store ved skolen i 
Oure” er, at skolen er båret af nærvær og ånd og 
frihed, og at skolen på den måde føjer sig smukt 
ind i den grundtvig-koldske friskoletradition. 

Ole Folke Pedersen talte, inden receptionens 
gæster kunne opleve skolens rum og omgivelser 
og ved selvsyn konstatere, at der virkelig er gjort 
et kolossalt arbejde for at gøre det hele klart til 
undervisning og skoleliv. Ole berettede om den 
seje og frugtbare proces med forhandlinger og 
planer og istandsættelse af lokaler. Og han kom 
ind på vigtigheden af, at Oure Friskole ikke kun 
bevarer sit navn i de nye rammer, men også 
at skolen bevarer den frie ånd og det nærvær, 
som altid har været et afgørende kendetegn for 
skolens liv.

Efter sin tale klippede Ole snoren over til de nye 
lokaler – en snor, der var lavet af skolens elever 
og som var blevet spændt de mange meter rundt 
om hele skolen.
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Som en overraskelse kom der pludselig en 
brandbil på besøg, så skolen kunne blive døbt 
med vand fra en rigtig brandsprøjte. Besøget 
vakte stor jubel og børnene fik efterfølgende 
mulighed for at komme op i brandbilen og se, 
hvordan sådan en tingest fungerer.

Senere på dagen var der underholdning af elever 
fra ”Den alternative Musikskole, Svendborg”, som 
har lejet sig ind i friskolens lokaler.

I det hele taget var det en både højtidelig og 
uformel dag, hvor friskolen modtog et væld af 
gaver og gode ønsker om mange lyse og livfulde 
år i de nye lokaler.

Folk og Fæ ønsker også tillykke med de nye 
rammer for Oure Friskoles liv og vi glæder os til at 
følge skolen fremover. Måtte børnene sætte sig 
mange spor, hvor de så end kommer til at færdes.
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Skårup Pensionistforening                                                                                                                                            Telefon: 62 23 15 58 

 
 
 
 

                                          
 
Skårup Pensionistforening 
Turen til Skovsgaard på Langeland den 19. september var en rigtig dejlig tur. Asger 
Nielsen fortalte levende og interessant om livet på Skovsgård og om gårdens historie. 
Middagen blev indtaget på Bagenkop Kro. Efter en rundtur på det sydlige Langeland gik 
turen hjem til Skårup. 
 
Når I læser dette blad er vor høstfest overstået. Der har været stor deltagelse , det er rigtig 
dejligt, at mange bakker op. 
 
Onsdag den 17. oktober kommer Thorkild Søgaard og viser billeder fra Venezuela. 
 
Onsdag den 31. oktober kl. 1400 er der foredrag ved tidligere borgmester i Kerteminde  
Else Møller. Hendes foredrag ”Fra bondekone til Borgmester”   fortæller om hendes liv i 
Borgmester tiden og tiden inden da.  
 
Onsdag den 14.november    kl. 1400 kommer ”Berthas venner” og underholder med 
musik og sang.  
 
Onsdag den 28. november kl. 1400 holder Carsten Abild foredrag  om: 
”Landsbysamfund i storkommunen ” Er det ikke netop det Skårup er?  Carsten Abild er 
forman for Landsbyer i Danmark. Her er lagt op til en meget interessant eftermiddag. 
 
Lørdag den 8. december kl. 13 til 17 er der reception i anledning af husets 40 års 
jubilæum. Alle er hjertelig velkommen. 
 
Onsdag den 12. december kl.1800 afholdes der jubilæumsfest og juleafslutning i huset . 
Her bliver der serveret en 3 retters menu, som det har været skik ved husets andre jubilæer. 
Husk tilmelding på 62231558 eller 62231058 
 
Alle arrangementer foregår i Pensionisternes Hus. Og alle er hjertelig velkommen. 
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Meld dig ind på: fitnessskaarup@gmail.com 
Hjemmeside: www.skaarup-if.dk

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

SVENDBORG STORCENTER

 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

Vejstrup blik - VVs as

GAs- OG OlieFYrserViCe
tlF. 6228 1138

www.VejstrupblikVVs.dk

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

Enkelt annonce
Pris: 1300,- 

pr. år
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Godt øl og ost
Torsdag den 01.11.2012, kl. 19.00

I Vejstrup Forsamlingshus
Mejeriejer og brygmester Jørgen Hoff,

Gundestrup Mejeri og Bryghus 
fortæller om mejeriets og bryggeriets 

historie og om dets produkter.
Kom og smag på øl og ost fra 

Gundestrup Mejeri og Bryghus 
Pris 150,- kr. per person

Bindende tilmelding senest den 24.10.12 Tlf. 29619150 (bedst efter kl. 18)
(Gerne som SMS, husk navn), arr. Vejstrup Borgerforening
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Af Charlotte F. Poulsen 

Berit og Lene i fjer og festskrud.

”Jeg er en af Bakkens sangerinder, de fromme 
kvinder, som nu forsvinder…”Med fjerboaen 
flyvende om ørerne og frække øjekast ud i 
salen øver Berit og Lone sig en sidste gang på et 
nummer.

Hjemme i sofaerne foran fjernsynet sidder det 
meste af den danske befolkning og ser ”Vild 
med Dans” eller ”Husk Lige Tandbørsten”. Men 
det lille revyhold i Vejstrup Forsamlingshus 
lader fjernsyn være fjernsyn og fredagshyggen 
er henlagt til de skrå brædder. 

Endnu er salen tom for mennesker i Vejstrup 
Forsamlingshus. Men der er dækket op til 74 
personer, de skal vanen tro til revy og høstfest 
den sidste lørdag i september. 

STORT PUBLIKUM

Revyen er et fast omdrejningspunkt og har et 
stort og fast publikum. 

- Den flotte opbakning er en af grundene 
til at vi synes, det er sjovt år efter år at 
skrive tekster til revyen og ikke mindst 
stå på scenen, siger Berit Thomassen. 

Revyen er en blanding af gammelkendte numre 
som Bakkens Sangerinder og helt nyt materiale, 
hvor de lokale, der har stukket næsen frem 
godt kan få et kærligt svirp.

- Det er lidt lettere at få sagt nogle ting 
og være skarpe, når man gør det fra en 
scene og har en maske på, siger Lone 
Nelleman.

Revy med lokalt vid og bid
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Revyholdet er ikke det samme fra år til år. Nogle 
gange er der 8 medvirkende andre gange, som i 
år, kun fire. Så bliver varigheden af revyen bare 
kortet ned. Årets revyhold består af Torben 
Nielsen Berit Thomassen, André Isager og Lone 
Nelleman. 

André, Lene, Torben og Berit på slap line…

En af de større succeser i revyens historie er 
den såkaldte ”tissescene”, er årets revyhold 
enige om. Det er fire mænd på et pissoir 
med ryggen til publikum. Her skal de så 
hjælpe hinanden med at holde cigaretter og 
øl og samtidig sørge for at få tisset.  Det var 
noget, der vakte jubel hos publikum. Ligesom 
dengang Bent Rosenfeldt havde sit årligt 
tilbagevendende glansnummer, som manden 
i overalls, der stødte på markante Vejstrup-
personligheder rundt omkring i byen. Et af årets 
lokale temaer er den nye cykelsti og en større 
politiaktion i byen. 

GODT GRIN FOR FLERE GENERATIONER

André Isager har snart i 40 år siddet bag 
klaveret til revyen. Først i Oure siden i Vejstrup. 
Da revyen endnu blev spillet i Oure, var han 
medvirkende årsag til en lokal udgave af 
Muhammed-krisen. 

I et af numrene blev den daværende præst 
taget under kærlig behandling. Nummeret 
sluttede med at hun ringede til en af guderne i 
en anden religion. Det faldt ikke i god jord.

- Hun kom aldrig mere til revyen, siger 
André Isager.

- 

Det er revyholdets opfattelse, at revyen er med 
til at sætte ekstra skub i stemningen. Undervejs 
bliver der tysset. Folk skal have det hele med. 
Og flere generationer møder op for at få et 
godt grin. 

- Vi er jo ikke professionelle, og har vi 
glemt teksten, siger vi det bare, som det 
er. Det tager folk meget pænt, siger Berit 
Thomassen.
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Til årets revy har hun skrevet et nummer om 
”Træmanden” på Landevejen og fuglene, som 
sidder fast i harpiks på foderbrættet. Hun kom 
selv med i revyen, da hun foreslog et nummer. 
På samme måde kom Lone med. 

Og der er plads til endnu flere på holdet. Så 
har du en revyskuespiller i maven, så kontakt 
Berit på 6091 8043. Så er du garanteret en 
plads i næste års revy.
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Snedkermester 
Rudi Samsboe

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

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

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

JKP-BYG  62 23 23 06

SydfynSantenne-montering

Traverskiftet 33 
5881 Skårup Fyn 

63 23 21 38

Murermester Vagn Bech
Nørremarken 33 • 5881 Skårup

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

SKÅRUP

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

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

DANSKE MALERMESTRE
Svendborg Malerlaug

Malerforretning

®

-naturlig balance

Novasel EU ApS
Tlf. 63230002  

www.novasel.dk

- til ømme muskler

BOGFØRiNGS- OG 
KONTORASSiSTANCEN
SUSAN SUNNE
Åbyvejen 18
5881 Skårup
Tlf. 20 86 58 18

DET LEVENDE FORSAMLINGSHUS
her kan du holde din fest på din egen måde...

www.AABySKOV-FORSAMLINGSHUS.DK 
reservation på TLF. 3048 2738

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

DYREHANDEL
APS

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

DYREHANDEL
APS

Husk vi udfører alt indenfor blomster
Åbningstider:

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

Landevejen 156 · 5883 Oure · Tlf. 62 25 40 60
www.blomstersmeden-oure.dk
Stor p-pladS i gÅrdeN
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DEN NYE OMBYGNING I SUPERBRUGSEN I SKÅRUP 
 
Mange har undret sig over, hvorfor den nye ombygning i Superbrugsen ikke er gået i gang endnu og om det er 
kommunen, der trækker det i langdrag. For at rette alle misforståelser vil Folk og Fæ hermed fortælle lidt om 
planerne og byggetilladelsens gang i Svendborg Kommune. 
 
Den oprindelige plan var, at ombygningen skulle 
kunne sættes i gang i 2012. Desværre havde 
arkitektfirmaet overset en begrænsning i 
kommuneplanen fra 2009 som umiddelbart gjorde, at 
det tiltænkte projekt ikke kunne gennemføres. Derfor 
samarbejdes der nu i god forståelse med kommunen 
om at finde en løsning således, at projektet kan 
komme tilbage på sporet. Denne proces fortsætter ind 
i 2013, så vi må væbne os med tålmodighed lidt 
endnu. 
Der er meget at glæde sig til både for kunderne og for 
de ansatte, hvis tilladelsen går igennem. Ideerne bag 
de nye tiltag er netop at skabe en moderne madbutik 
med fokus på miljø, kundepleje, gode kundeoplevelser 
og bedre arbejdsmiljø med lettere arbejdsgange for 
personalet.  
For det første vil det betyde, at kunderne kan få 
dækket så mange af deres indkøb som muligt og ikke 
behøver køre så langt efter det brede sortiment af 
varer. Planerne er at udvide indenfor mange 
varegrupper bl.a. indenfor økologi, brød og frugt & 
grøn, som vil få sin egen afdeling med et miljøvenligt 
klimaanlæg, der trækker kold luft ind i stedet for at 
nedkøle luften i rummet. Tanken er ligeledes at 
indrette med de nyeste co2 besparende kølemøbler 
og køleanlæg. Ligesom man vil opsætte besparende 
lyskilder, som reducerer elforbruget mest muligt i hele 

butikken. Arbejdsmiljøet for de ansatte vil blive 
forbedret med bredere gange, lavere borde og lign.  
 
Men Brugsen vil også mere end at sælge mad, for 
butikken er jo en vigtig del af vores by og 
lokalsamfund og et godt aktiv for området. 
Derfor vil man også igangsætte eller støtte diverse 
arrangementer for lokalområdet.  Allerede i efteråret 
er Superbrugsen med til - i samarbejde med en 
lokalgruppe - at stable et børnekræmmermarked på 
benene. Det kommer til at foregå foran Brugsen 
lørdag i efterårsferien i uge 42 med aktiviteter for alle 
børn og barnlige sjæle. 
 
Fra 1. oktober udvider Brugsen som bekendt 
åbningstiden til 9-20 alle ugens dage, men så snart 
Kvikly er klar til at kunne levere morgenbrød tidligere 
udvides til at åbne kl. 8.00 i weekenden. 
 
Som trofast kunde i Brugsen er det tydeligt, at 
butikken er ved at være alt for lille i takt med, at 
Skårup by udvides med flere nye bebyggelser i alle 
retninger. Det vil være et stort plus for vores by med 
en større og mere moderne butik, så vi krydser fingre 
for at Svendborg kommune vil støtte alle de gode 
planer.   
                        Foto: Henning. Tekst: Vibe 
 

Kim Ernstsen viser Folk & 
Fæ den fine plantegning 
med alle de nye tiltag 

Kim Ernstsen viser 
Folk & Fæ den fine 
plantegning med 
alle de nye tiltag
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 Følgende hold er der ledige pladser.
 http://www.skaarup.husflid.dk

 MØBELPOLSTRiNG.     V.Vagn Sorknæs.

 Weekeendkursus 24 timer.

 6/7 okt. og 10/11 nov.   kl.9.00 til 15.00

 4 dages kursus.

 13-14-15-16 nov.  kl.9.00 til 15.00

 FiLTEKURSUS.  v.Lisbeth Jensen.

 Lørdag 27 nov.  kl.9.00 til  16.00

 KERAMiK / STENTØJ.  v. RUTH HANSEN.

 WEEKENDKURSUS:  24 timer.

 6/7 okt. og 3/4 nov. og 9 dec,

 FLET TASKER OG ARMBÅND.   v.Bibi Gade.

 10 og 24 okt.  kl.18.30 til 21.30    
  onsdage 6 timer.

 3 og 17 nov.  kl.9.00 til 12.00    
 lørdage 6 timer.

 Yderlige oplysninger kan fåes ved  
 Vibeke Boesgaard.    62216951. 

SKÅrUpHUSFlidSSKole
STEDET HVOR KREATiVE MENNESKER MØDES
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OLD BOYS-FODBOLD 
I SKÅRUP IGEN ? 

 

Selvfølgelig skal vi have et fodboldhold i Skårup for os 30-50 årige, som bare godt kan lide 
at spille fodbold og hygge os med det. Derfor er vi nogen stykker, som nu forsøger at 
samle alle old boys-spillere i Skårup og omegn igen og få et hold op at stå.  

Vi har faktisk i rigtig mange år haft sådan et hold i Skårup, men da vi skulle i gang her i 
foråret, var vi pludselig ikke spillere nok og vi besluttede derfor at trække holdet. Samtidig 
var de tilbageværende dog meget enige om, at vi ville forsøge at samle et hold igen. 

For at have spillere nok til et hold, får vi selvfølgelig brug for alle jer tidligere spillere, der 
gerne vil i gang igen. MEN det vigtigste bliver, at vi får fat i nogle nye ansigter ! 

Så har I lyst til at : 

 få en god gang motion og holde kroppen i gang. 
 spille kamp én gang om ugen og stadig have weekenderne fri til familien. 
 spille på et niveau, hvor de fleste kan være med. 
 gi’ den gas, være seriøs og spille for at vinde, hver gang vi står på banen. 
 være end del af et hold, hvor det sociale vægtes højt og hvor alle hjælper til med 

såvel praktiske som sociale opgaver. 
 deltage i og hjælpe til omkring holdets arrangementer som f.eks. afslutningsfester. 

… så meld tilbage til os med oplysning om navn, fødselsdato, telefonnummer, mailadresse 
evt. erfaring med fodboldspillet samt hvor meget I forventer at kunne spille (hver uge, 
engang imellem o.s.v.). Når vi forhåbentligt har fået tilbagemeldinger nok, vil vi vurdere 
aldersfordeling og erfaring og ud fra det tage stilling til, hvilken række holdet skal tilmeldes. 

For os der går og bliver småfede og gerne vil i gang hurtigst muligt og ikke kan vente til 
udendørssæsonen starter til foråret, er der mulighed for at spille indendørs her henover 
vinteren. Vi spiller i Skåruphallen kl. 8.00 – 9.00 hver lørdag startende d. 3. november. 

Har I spørgsmål til ovenstående – så spørg - og ellers glæder vi os til at høre fra jer, så vi 
igen kan komme i gang med at spille old boys-fodbold i Skårup. 

 

På holdets vegne 

Michael Sørensen, Kenneth Johansen og Jan Henriksen. 

Tlf. Jan: 30205713 Mail: vinkelvej15@gmail.com 
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• Jord-, vej- og kloarkarbejde
• Vejunderføring
• Vognmandskørsel
• Container udlejning
• Belægningsarbejde

VI TILByDER OS MED 
ALT INDENFOR...

          Ø.ÅBy 
VOGNMANDS & 

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

HEINES FRUGT & GRØNT
Heine Rasmussen

Vidjekrogen 5 - 5881 Skårup
Tlf. 62 23 18 56

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

 HoLmdrUP
 KLoaKSerViCe
 og maSKinStation aps.
 aUt. KLoaKmeSter

 dØgnVagt
 62 23 12 08

Skårup Autoservice
Vildmarken 1  5881 Skårup

62 23 10 98

TAGPAPTAG
 Over 20 års erfaring
 Gratis tageftersyn
 Alt i reparationer

   Tilsluttet

Tal med
SKÅRUP
            IAGDÆKNING

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

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

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

rasmus Skovgaard - rønnovsvej 1 
5881 Skårup - tlf. 20851033

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

www.voresfriskole.dk
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Nyt fra Åbyskov Forsamlingshus. 
 

 
Cykelsponsorløb – det havde vi ikke prøvet før! 
 

Af Gitte Lundager Jensen, Forsamlingshusets støttegruppe. 
 
 

 

I sidste nr. af Folk & Fæ havde forsamlingshusets støttegruppe 
annonceret, at der den 26. august var ”cykelløb” i Åbyskov til 
fordel for forsamlingshuset.  Det havde ikke været prøvet før, så 
spændingen var stor – kunne det lykkes?  Hvor mange ville 
deltage?  Hvor mange penge kunne der cykles ind?  Holdt det 
tørvejr? 
 
Der kom 15 for at cykle, hvor de 4 var børn.  Ud over de der 
ønskede at cykle, var der også en del der ville se på og heppe 
for de kørende.  Der var lagt en rute på 1,6 km. for voksne og 
en kortere rute for børn.  Der var lagt op til, at der skulle køres 
så mange omgange som muligt inden for 1 time, de fleste nåede 
12 omgange.  Sammenlagt nåede de 12 voksne at køre 182,4 
km og børnene 15,3 km.  Cykelløbet blev gennemført i tørvejr, 
men i modvind på Strandvejen. Regnvejr undgik vi dog ikke, 
det kom samtidig med at løbet blev fløjtet af – så heldig kan 
man være som arrangør. 
 

Det vellykkede arrangement sluttede med en 
let frokost i forsamlingshuset,  med efter-
følgende  præmieoverrækkelse til både børn 
og voksne. 
 
Støttegruppen vil udtrykke en stor tak til de 
mange sponsorer og alle cyklisterne, der 
havde cyklet ca. 15.000 kr. hjem i 
sponsorater, et meget flot resultat.  
Støttegruppen vil sandsynligvis lave et 
tilsvarende arrangement næste år, måske 
suppleret med en løberute, bl.a. for at 
tiltrække flere interesserede. 
 
Sponsorerne blev nævnt ved afslutningen i 
forsamlingshuset, men skal naturligvis også 
nævnes her: 

 
Så er cykelløbet i gang. 

BF Oks i Hesselager, SCS Racing i Tved, Skårup Autohandel, SuperBrugsen i Skårup, Svendborg MC, A-Z 
Tømrer, Åbyskov B&B, Jullegård Huusumvej, Tømrermester Johannes Jørgensen, Real Mæglerne, Masava 
Kemi, Vinagenten, El-Gården, Øjenlægen Sydfyn, Hybel VVS, B&B Skårupsund,  Entreprenør Kurt Frandsen 
i Ellerup, Bendixen Fiskehandel, Åbyskov Camping, Oure Vejstrup Andelskasse, Åbyskov Sø-Entreprise, 
Strandkiosken Skårupøre, Sydfyns Fodklinik, Aleo vera2U Skibsbakken.  Her ud over er der et stort antal 
privatpersoner, der også har bidraget med penge.  Støttegruppen siger mange tak for de mange bidrag og 
dermed opbakning til projektet og forsamlingshuset. 
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Billeder fra cykelsponsorløbet i Åbyskov. 

 

 

 
 

▄ 
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Vi satte fokus på lokalområdet – Åbyskov og Skårupøre! 
Af Jørgen Larsen, kasserer i forsamlingshuset. 
 
Den 13. september blev der sat fokus på det at bo og leve i 
Åbyskov og Skårupøre for år tilbage - vi havde allieret os 
med lokalhistorisk arkiv i Skårup.  Richard Sørensen, der er 
leder af arkivet, holdt et oplæg, hvor forsamlingshusets 
etablering og ændringer gennem årene blev trukket frem.  
Bl.a. at der i januar 1897 blev agiteret for at få et forsam-
lingshus i Åbyskov.  Dette skete bl.a. ved at 33 beboere 
rundsendte en invitation til alle beboere i Skårupøre og 
Åbyskov.  Den 2. februar 1897 blev der holdt et møde i 
Åbyskov Skole og der blev nedsat et byggeudvalg.  Nyt 
møde blev holdt den 7. marts,  hvor byggeudvalget fik be-
myndigelse til at bygge huset. I november samme år blev 
huset indviet. 
Indvielsestalen blev holdt af pastor Søren Sørensen.  Talen 
er lang og blev bl.a. af den grund ikke læst op, men der blev 
citeret fra talen, der er holdt i et helt andet sprog end det vi 
kender i dag. Som et eksempel på sproget citeres fra talens 
slutning: ”Jeg udtaler Haabet om, at den sande 
Fordragelighed og Enighed maa være til Stede mellem dem, 
der i Tidernes Løb forsamles her.”  
  

 

 
Richard Sørensen 

Talen kan i sin helhed læses på forsamlingshusets hjemmeside: www.aabyskov-
forsamlingshus.dk. 

Richard Sørensen omtalte flere forskellige ejendomme og erhverv, der har været i området, 
men erkendte også, at Lokalhistorisk Arkiv ikke har særlig meget materiale fra området. 

 

Der var stor interesse for emnet og 40 var 
mødt op for at høre om emnet og selv 
bidrage med forskellige oplysninger og der 
var ikke altid helt enighed om, hvor en 
bestemt bygning lå, eller hvornår købmands-
forretningerne blev nedlagt.  Flere gange 
udspandt der sig en levende debat mellem de 
der var mødt op.  Nogle havde tage fotos og 
andet materiale med som blev overdraget 
Lokalhistorisk Arkiv til kopiering,  så det kan 
indgå i den samling, der er under opbygning. 

Lokalhistorisk Arkiv arbejder aktuelt på at få afdækket tidligere erhverv i lokalområderne og 
man er gået i gang med at tage fotos af alle bygninger/huse, hvor der har været 
erhvervsaktivitet. 
 
Det var en aften, hvor der var livlig snak om tidligere tider, udveksling af minder, historier og 
ikke mindst, at det lykkedes at give Lokalhistorisk Arkiv informationer, der kan bruges 
fremad rettet. 
 

▄ 
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Det sker i Åbyskov Forsamlingshus! 

Bankoaften i Åbyskov forsamlingshus – tirsdag den 13. november! 

 

Tirsdag d. 13. november kl. 19.00 afholder Støtte-
gruppen for Åbyskov Forsamlingshus et Gammeldags 
Bankospil. Kom og vær med til en hyggelig aften 
med Arne Post som opråber og masser af gode 
præmier. Dørene åbnes kl. 18.00. Der vil være 
mulighed for at købe øl og vand. I Pausen kan der 
købes Kaffe og kage. 

▀ 

Forfatteraften torsdag den 22. november kl. 19.30 
 

 

Kom til en spændende forfatteraften med Kaj Stillinger, der netop 
har udgivet sin første roman: ”Estrids søn, Svend, kongen, der 
ændrede Danmark".  Ud over at fortælle om sin roman, vil Kaj 
Stillinger fortælle om den lange vej det er at ”gå” fra idé til færdigt 
arbejde. 
 
Kaj Stillingers roman har været længe undervejs - han skrev første 
gang om Svend Estridsen i 1969, men begyndte at skrive seriøst på 
romanen for 7 år siden. 
Kaj har altid interesseret sig for historie, men det interessante er, at 
det tidligere medlem af Folketinget for SF, nu har skrevet en bog om  

en konge.   I den forbindelse udtaler han: "Jeg har altid været og er stadig royalist, også da jeg 
var aktiv SF-politiker, og det gav en del problemer med mine partivenner, som ikke syntes, at 
man kunne være royalist og samtidig være SF’er i Folketinget, men det giver jeg en forklaring 
på til forfatteraftenen". 
 
Af hensyn til kaffe og brød gerne tilmelding til Jørgen på tlf. 4224 7143 eller pr. mail 
havblik@sydfynsmail.dk. 

▀ 
 
Vi prøver igen noget nyt - Julefrokost lørdag den 1. december! 

 

Kom og vær med til en traditionel julefrokost med alt fra sild til 
risalamande lørdag d. 1. december kl. 18.00.   Tag familie, 
venner og naboen med – alle er velkommen. 

Det bliver en aften med stemning, hygge og vi skal naturligvis 
spiller pakkeleg – medbring en pakke i festlig indpakning til en 
værdi af ca. 10 kr. 

For at deltage i julefrokosten betaler du kun 125,- kr. inkl. 1 snaps til silden + kaffe og 
julekager.  Tilmelding Ellen 4224 4854 eller Gitte 3035 1557 tilmelding kan også ske på mail 
til: havblik@sydfynsmail.dk senest den 26. november.   

Arrangør: Støttegruppen for Åbyskov forsamlingshus. 
▄ 

 
 



Auto Centrum Skårup

    

  62 23 19 91

     Østergade 60 Skårup
     Lige overfor Skårup skole

BEDRE BRUGTE BILER
AUTOHANDEL

      SKÅrUp

AUTO-CENTRUM

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

HYBEL VVS
62 21  01 56
Blikkenslager teamet

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

Installatør

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

Skårup Rengøring & Vinduespolering

TæPPERENS
HÅNDvæRKERRENS
ViNDUESPUDSNiNG
RENGØRiNG

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

Skaarup Vandværk - stiftet 1909

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

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

Hoved-/Totalentreprise

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

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

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

www.claus-bo.dk
Tømrer  Snedker  termoglas

MURERMESTER BRIAN CHRISTENSEN

Åbyskovvej 4
5881 Skårup

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

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

thOmAs jOhAnsen
nYbOrGVej 489
5881 skårup FYn

 www.skaarup-autohandel.dk
62 23 13 72

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
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 FOLKEFEST 
 

.........Årets fest i Skårup 2012 ! 
 

♪   BUFFET        MUSIK         DANS    ♪ 
D. 27. Oktober 2012 

Kl. 18.30 – 01.00 
Musik:

      Mad:    Carlos laver maden 
 

Entré                 160 kr. 
Entré + buffet 220 kr. 

 
Billetter kan bestilles på tlf. 26 14 33 88 (efter kl. 18)          

eller på mail plovskiftet@gmail.com 
Betales på konto nr. 0819- 3531055259 (oplys navn)eller ved 

afhentning på salgsstedet i Brugsen  
fredag d 12/10 kl. 16 - 18 el. lørdag d. 20/10 kl. 10 – 12 

Præmie til største tilmeldte bord! 
 

Nyt ....Nu med  

Ungdomsbord  
for unge mellem 18 og 24 år! 

Entré + buffet kun 125 kr. 
Saml dine klassekammerater/venner og tilmeld jer 

ungdomsbordet på facebook eller  
kontakt tlf. 61 73 25 50 for nærmere information. 
♪Facebook: Skårup folkefest 2012♪

 
Forslag til årets Skårupborger afleveres i Folk&Fæ postkassen 

inden 1/10
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Lokalhistorisk Arkiv – Skaarup.

”Vestergaard”, Skårup Vestergade 23 matr. 13A m. fl.

Mange nye beboere er flyttet til Vestergårds Allé, som er udstykket fra ”Vestergaard”. 

Er par af disse tilflyttere kom med den idé, om jeg ville skrive lidt om gården, for 

måske er den sidste bygning, stuehuset, en skønne dag også væk. Beboerne syntes 

også, at det ville være rart at gemme historien om området.

”Vestergaard”, som den sandsynligvis ikke altid har heddet, idet gården har ligget ved 

hjørnet  af  Smutvej  og Mellemvej,  lige hvor plejehjemmets have begynder.  På det 

gamle kort fra 1805 (Se næste side) ser vi matr. 13 med et T, hvilket betyder, at den 

har hørt til godset Tiselholt.

Sidst i 1700-tallet kom der en forordning om, at gårdene skulle flyttes ud af landsby-

erne. Denne gård blev dog ikke flyttet så langt, men planen skulle jo gå op. Med den 

tætte bebyggelse af gårde, som vi ser på det gamle Skårupkort, er det klart, at kun 

ganske få havde jorden inden for kort afstand. Mange af disse gårde, der blev flyttet 

ud, blev opført af så mange genbrugsmaterialer som muligt fra den gamle gård i hvert 

fald  hvad  angår  driftsbygningerne,  hvorimod  vi  tit  ser  stuehuset  opført  af  nye 

materialer. Måske er det også sket med ”Vestergaards” stuehus, som stadig ligger til-

bage her i 2012.

De gårde, der hørte under de forskellige godser blev efterhånden frikøbt i årene efter 

udflytningen, og kom dermed på private bønders hænder. Hvornår det skete for denne 

gård,  ved vi  ikke.  ”Vestergaards”  jord  strakte  sig  fra  jernbanen –  den nuværende 

indkørsel fra Vestergade til Vesterled og Vestergårds Allé – helt op til Vestereng og 

bagud ned imod skoven. Det er således ikke første gang, der er solgt jord fra til byg-

geri, idet husene på samme side som gården incl. Skårup Vesterløkke ligger på jord 

fra ”Vestergaard”.
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På det gamle kort har jeg indtegnet ”Vestergaard”, og Vestergade er sandsynligvis op-

stået i forbindelse med udflytningen som en mindre vej til markerne mod landevejen 

samt de marker på den anden side af landevejen, som hørte til den gård, der lå, hvor 

plejehjemmet Damgården nu ligger. Denne gård kom dog ikke ud til sine marker før

1964, hvor den blev mageskiftet med det gamle alderdomshjem, som siden blev til 

Holmdrup Kloakservice.

Der var endnu ingen Stationsvej; den opstod først, da jernbanen kom i 1896.

Hvem, der frikøbte og hvornår, ved vi som sagt ikke, men i 1853 blev der født en 

dreng på en gård i Albjerg ved Oure; han fik navnet Jens Mogensen, og han blev i 

1883 gift med en gårdmandsdatter fra Skårup, så herfra kender vi ejerforhold, idet de 

køber gården på dette tidspunkt; Jens Mogensen og hans kone Anne Marie fik en søn 

i 1884, som blev døbt Hans Christian Mogensen, og han overtager gården i 1919 efter 

faderens død. Han var blevet gift med Caroline. I 1939 er der et skifte til Caroline

efter mandens død. Hun drev landbrug til 1946, hvor hun solgte til Peder Iver Kresten 

Hansen og hans kone, Mary. Peder var fra Jylland og Mary fra Tåsinge.

Allerede året efter i 1947 købte Karl Marius Elholm og Mary gården og drev den 

frem til  1968, hvor sønnen Bent Chresten Elholm og hustruen Anne overtog den. 

Bent drev gården videre med dyrehold indtil 1998, og herefter nogle år uden dyr, 

indtil han gik på efterløn, hvorefter jorden blev forpagtet ud, indtil bygmester Jørgen 

Jensen købte jorden og byggemodnede halvdelen af jorden, og udstykningen fik nav-

net Vestergårds Allé.

Gården blev i alle årene drevet, som det var skik i tiden med 10-12 køer, lidt ungkrea-

turer og grise.                                            På Arkivets vegne – Richard Sørensen
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                                                                                          Billeder - Erik Egeskov
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Lokalhistorisk                                                         Skaarup, i

Forening                                                              sept. 2012.

Velkommen til efterårsmødet

onsdag d. 24 okt. kl. 17.00 i Kirkeladen! 

Foreningen vil i samarbejde med menighedsrådet stå for et arrangement  i Kirkeladen, 

et såkaldt fyraftensforedrag, hvor der er en mindre servering med øl/vand i pausen. 

Tilmelding er derfor nødvendig til Inger Jensen, tlf. 62232444 senest d. 22. okt. kl.17.

Pens. lektor fra Skårup Seminarium, Gunner Steenberg, cand. mag. i historie, vil holde 

et spændende historisk foredrag med billeder om

Leonora Christine – Christian d. 4`s yndlingsdatter,

som blev gift med Corfitz Ulfeldt, kongens rigshovmester d.v.s. ”statsminister”, som

blev landsforræder og derfor skyld i, at Leonora Christine sad i fængsel i ”Blaataarn” i 

22 år fra 1663-1685. Det har hun beskrevet i bogen ”Jammers-minde”.

I foredraget vil Gunner Steenberg komme ind på 3 hovedpunkter: Horeunge eller 

prinsesse? Politisk uskyldig eller landsforræder? Heltinde eller helgeninde?

          Venlig hilsen 

                   bestyrelsen.
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Poul Olsen
Aut. El-installatør

kuopiovej 32  5700 svendborg  tlf 6220 2321  fax 6220 1952

Marineelektronik koMMunikationsanlæg

A
psPoul Olsen

Aut. El-installatør

kuopiovej 32  5700 svendborg  tlf 6220 2321  fax 6220 1952

Marineelektronik koMMunikationsanlæg

A
ps

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

Tlf. 62 20 71 63 
Fax 62 23 21 02 

Mobil 40 21 71 63

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

v/ Susanne Huus elmelund

nyborgvej 396,  5881 Skårup
tlf. 62 281 281

online tidsbestilling på www.salonelmelund.dk

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

Charlotte Flyvbjerg
Telefon: 6228 1711
www.vejstrupborger.dk

Dyrlægerne Charlotte og Torben Sølund Christensen

KORSGADE DyREKLINIK
Korsgade 21 · 5700 Svendborg

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

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

Konsultation efter aftale

www.korsgadedyreklinik.dk

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

Go’on Skårup, Nyborgvej 438, 5881 Skårup, tlf. 62231120
inamrdar@hotmail.com, www.skårup-tanken.dk
Åbningstider: Mandag til lørdag 7.15 - 21.00
        Søndag 8.00 - 21.00
Tips og Lotto. Lej og køb video. Vin, tobak og blade.
Spilorama til gavn for SiF.
Leje af trailer, gratis v/køb af fyringsolie.

FRISK BRØD HVER DAG

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

w
w
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Svend Friborg   Majorgaarden   Tlf. 6228 1819
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En 40 års jubilar i Skårup 

 

En regnfuld efterårsdag, er jeg blevet inviteret til Pensionisternes hus, for 
at lave et indslag til Folk og Fæ, om husets kommende jubilæum. 
 

I 40 år har det ligget der - Pensionisternes Hus i Skårup. 
 

 
 

Et populært mødested for mange personer – unge som gamle. 
 

Her kan du leje et hus til festlige lejligheder, konfirmationer, barnedåb, 
fødselsdage eller en ganske alm. fest.  
 

Pensionistforeningen har til huse her, og samles i huset til sang, 
foredrag, film og meget andet, hvor det kulturelle og hyggen er i 
højsædet. Formand for pensionistforeningen Nielsine Christiansen, 
fortæller, at foreningen bestræber sig på at lave et alsidigt program. 
 
Uden Pensionisthusets Støtter, ville det være svært at drive huset. 
Pensionisthusets Støtter er en forening stiftet i 2006, med det formål at 
skaffe midler til renovering og fornyelse i huset. ”Støtterne”, er frivillige 
kræfter, der også tager sig af mange praktiske ting omkring huset. Deres 
frivillige indsats er alt afgørende for husets økonomi og drift m.m. 
 
Her et lille udsnit af hvilke arrangementer og aktiviteter støtterne står 
for. Nogle af arrangementerne er indtægtsgivende og andre ”bare for 
hyggen”:  
 
Kortspils eftermiddage mandag kl. 14-16 et arrangement, der er rigtig 
godt besøgt. Her bliver spillet mange former for spil, og alle kan være 
med. Det er bare at møde op, og få nogle hyggelige timer sammen med 
andre. 
 
Fællesspisning for pensionister d. 12. oktober 2012, der i år står på 
fiskebuffet.  
 
Julemarked den 10. - 11. november 2012 
 
Hattefest for kvinder i alle aldre en gang om året. En rigtig fornøjelig 
aften og godt besøgt. Det bliver i denne omgang d. 8. februar 2013 kl. 
18.13 
 
Desuden arrangeres også kunstudstilling en gang i året.  
 
Så er der nørkleeftermiddag hver tirsdag, hvor der strikkes, hækles og 
snakkes.  
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I øjeblikket arbejder Støtterne med at skaffe penge til en udbygning af 
huse.  
 

 

Invitation 
Til 40 års jubilæum i  

Pensionisternes Hus i Skårup 
 

Støtterne inviteret til resception i pensionisternes hus. Alle er 
velkomne borgere, forretningsforbindelser og sponsere. 

 

d. 8. dec. Kl. 13-17 

                                                 

12. dec. 
(klokkeslettet vil blive oplyst i foreningen) 

-hvil pensionistforeningen holde en jubilæumsfest for pensionisterne. 
Der serveres en 3 retters menu. 

 

Gaveønsker:  
Gavekort på frivillig indsats for huset, eller gerne en pengegave 

 
Begge arrangementer afholdes selvfølgelig i Pensionisternes Hus – 

Skårup 
Pensionisternes Hus - et godt mødested 

 

Et huset bygget af frivillige, og drives af frivillige 
 

  
I næste udgave af Folk og Fæ, vil der være lidt om begge fester i 
forbindelse med jubilæet og lidt om HUSETS historie. 
      

Skribent: Kirsten Søberg 
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Lene Kruse
Kunderådgiver
Tlf. 6323 0143

Mai-Britt Christiansen
Kundemedarbejder
Tlf. 6323 0142

VEJSTRUP

Tømrer&Snedker
FORRETNING

Jan Szustykiewicz

Tømrermester
Egemosevej 20 5882 Vejstrup

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

Damgård 
Rønnowsvej 3 – Skårup 

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

 

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

Smutvej 45881 SkårupTlf. 2348 8909rolf@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk

Stedet hvor kreative mennesker mødes
Nyborgvej 451 5881 Skårup

www.skaarup.husflid.dk    vbnielsen44@gmail.com

SKÅRUPgrafiskö
Korsgade 2  5700 Svendborg
www.svendborg.photocare.dk

svendborg@photocare.dk
Tlf:: 62 21 55 01
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Skoleåret er gået i gang ..
Af Lisbeth Refbjerg, Viceforstander på Skårupskolen 

Skoleåret 12/13 er gået i gang. Selv om 
Skårupskolen er over 100 år gammel, så er 
de kommende  års skoletilbud bygget 
omkring et helt nyt koncept. 
Husholdningsskolebegrebet er ved at fade 
ud, og vi er nu en skole under De Frie 
Fagskoler, som tilbyder 10. klasse som er 
rettet direkte mod den uddannelse den 
unge drømmer om. På Skårupskolen 
vælger eleverne mellem 3 erhvervrettede 
linjer og 1 rettet mod det kommende 
voksenliv. 

Parat til job med:
Mad
Mennesker
Dyr & Planter
samt linjen 
Parat til flyt hjemmefra 

Selvom vores naboer Oure-skolerne bliver 
større og større, så har vi valgt at sætte det 
som en høj kvalitet, at vi maks vi rumme 50 
elever. Det giver mulighed for at fuldføre 

det pædagogiske arbejde som sætter den 
unge i centrum. Der bliver fokuseret på at 
finde elevens potentiale, fremfor at blive 
ved med at prøve at lære dem noget, som 
de måske har haft svært ved tidligere. 
Vores erfaring er ikke så anderledes end 
andres;  vi ved, at når man får succes 
indenfor et interessefelt, så smitter det helt 
automatisk af, på de præstationer man kan 
levere i de boglige fag og til at klare et travlt 
liv med lektier og fritid. 
Vidste du at ca 20% af vores elever vælger 
de gymnasiale uddannelser og ca 70% går 
mod erhvervsuddannelser?

Vi har haft en travl september, hvor vi som 
medarrangør af årets økologiske 
høstmarked i Svendborg, stod for flere 
boder og aktiviteter på Nokken på havnen. 
Derudover stod vores elever også for at 
traktere de udstillere som var en del af 
markedet. Vi har haft Åbent Hus- 
arrangement og vi var også til stede for at 

støtte den kommende højskole i Skårup. 

Mange har spurgt til årets offentlige 
arrangementer på Skårupskolen. Vi er ved 
at få de sidste datoer på plads for både 
vinarrangement, ølsmagning, foredrag med 
Lola Jensen og hvis alt går vel, en aften 
med Bonderøven. 

Bliv ven med os på facebook.com/
skaarupskolen eller klik dig til at modtage 
nyhedsbrev på www.skaarupskolen.dk for 
at blive meldt til i god tid. 

På de følgende sider kan du møde 2 af 
vores effektive og søde lærere, Anne og 
Ivan, som spiller en væsentlig rolle for 
Skårupskolens udvikling. Anne er ansvarlig 
for praktikker og Ivan er “man of 
networking” - lige ham du mangler at 
kende! 

NYT FRA SKÅRUPSKOLEN
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MØD EN ANDEN LÆRER 	
 N Y T  F R A  S Y D F Y N S  F R I E  F A G S K O L E  	
 2012 SEP

Mød Anne Hjortenberg, lærer og 
praktikansvarlig på Skårupskolen.  Anne 
er uddannet professionsbachelor i 

ernæring og sundhed fra Suhrs 
Seminarium i København,  Derudover 
har Anne dykkercertifikat og er 
uddannet whitewaterraft-guide fra 

USA, hvor hun også har prøvet at iføre 
sig en frossen våddragt, før en tur ned 
af floderne. Anne har sejlet fra Canada 

til Mexico og har blandt tjent til 
aftensmaden ved at bytte dåseøl til 
hummere hos de lokale fiskere. Anne 

var kun 12 år da hun for første gang 
rejste til New York alene. Pengene 
havde hun tjent ved at knokle med 

aviser hjemme på Frederiksberg. Flere 
ture til USA blev det, og idag bor Anne 
med sin amerikanske mand, Greg og 
deres to børn,  i Svendborg. 

B å d e G r e g o g A n n e e r 
hardcoreskiløbere og snowboardløbere 
og er begge uddannet skiinstruktører. 

Anne er også uddannet klatreinstruktør 
og styrer Skårupskolens klatrefaciliteter. 

Ernæringskarrieren blev sparket i gang 
hos Team Danmark som kostvejleder, 
Før det  svingede hun grydeskeen hos 

Claus Meyer som gastronomisk 
teambuilder. 

I dag er Anne med til udvikling af 
skolens linjer og er også skolens 

praktikansvarlige. Måske har din 
virksomhed lyst til at møde Anne en af 
dagene, for at hjælpe en af vores elever 

til større erhvervsindsigt gennem et 
kort praktikophold. 

Mød Anne Hjortenberg - praktikansvarlig

MØD ANNE HJORTENBERG 
SOM ER SKÅRUPSKOLENS 

PRAKTIKANSVARLIGE 
LÆRER. 

 AKTIV MED ELEVERNE SJOV I MATEMATIK OK, ANNE, SÅ HOPPER JEG..

SKÅRUPSKOLEN
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MØD EN LÆRER 	
 N Y T  F R A  S Y D F Y N S  F R I E  F A G S K O L E  	
 2012 SEP

Ivan Kruse Jensen er lærer på 
Skårupskolens grønne linje samt en 
vigtig mand i køkkenet. Ivan er 

uddannet i livets skole, dels som grafisk 
formgiver og dels som konservator, fra 
en norsk læreplads hvor specialet var 
udstopning af nordiske dyr. Men bag 

den varme frakke lurede der et varmt 
madhjerte, som fandt sin plads bag 
gryderne på Stenstruplund, Oure 

Skolerne og som nu på Skårupskolen. 
Ivan er også aktiv madblogger på 
bloggen http://mund-fuld.dk, hvor Ivan 

blandt andet forholder sig kritisk til de 
store mad-producenter versus de små.  
Hjemme i privaten i Brændeskov er 

familien Jensen stort set selvforsynende 
med stor urtehave, kødkaniner, høns og 
egen ølproduktion. Netop øl er også 
I vans varetegn - han er akt i v 

ølentutiast, og mange borgere fra 
Skårup, har også oplevet Ivan ved 
Skårupskolens ølsmagning. En event 

som iøvrigt bliver gentaget engang i 
foråret 2013.   

Networking er kodeordet for Ivan. Det 
er derfor han allerede er et kendt navn 
blandt Danmarks store skare af 

madbloggere og som holdningsmand. 
Ivan problematiserede blandt andet 
Restaurant Nomas udvalg af  øl, og blev 
dernæst hasteindkaldt til møde om, 

hvordan de skulle sammensætte deres 
ølsortiment. 

Nu ved du lidt om Ivan, som hver dag 

styrer gennem byen på den hvide, 
elektriske christianiabike. 

Mød Ivan K - madblogger og lærer på Skårupskolen

HVEM ER DET DER CYKLER 
GENNEM SKÅRUP 

DOWNTOWN PÅ EN HVID, 
ELEKTRISK 

CHRISTIANIABIKE?

 KYLLINGER I KØKKENET CITTASLOWSKOLEN IVAN BAG GRYDERNE

SKÅRUPSKOLEN
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HAVe Og PArK CenTer SVenDBOrg

Jimmy Hermansen Nick Hermansen

er der vrøvl med maskinen...
så ring til Have og Park center beliggende i Tved. 
Her er hjælp at hente hos Jimmy Hermansen, der har mere end 
25 års erfaring i reparationer af maskiner til park og skov.
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Weekenden d. 10 og 11. november 
Kl. 1000 —1500 

Gratis entre. 

Julen står for døren i  
Pensionisternes hus,  

Stationsvej 10 i Skårup. 
Boder med masser af småkager og konfekt, 
kurve og kranse, nisse mænd og nisse koner, 
smykker og sminke — ja kort sagt; alt hvad et 
julehjerte kan begærer. 

 
 

Hilsen Pensionist-husets støtter. 

       Pensionist-husets Støtter 
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HUSK:
Søndage i lige uger afholder

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

HUSK:
Fredage i lige uger afholder

Borgerforeningens Støtter
Spillegilde i Skåruphallen kl. 18.45

HUSK:
Hver mandag kl. 14.00-16.00 

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

Se også Aktivitetskalenderen 
online med altid opdateret 

aktiviteter i forhold til bladet på: 

www.folkogfae-online.dk/
aktivitetskalender

Onsdag, d. 3. oktober - 28. november:
Udstilling af billedkunstner Jytte Steen Philipsen 

på Skårup bibliotek. 
Fredag, d. 12. oktober:

Fællesspisning i Pensionisternes hus.
Onsdag, d. 17. oktober, kl. 14.00:
Foredrag og billeder fra Venezuela 

i Pensionisternes hus.
Onsdag, d. 24. oktober, kl. 17.00:
Skårup lokalhistorisk arkiv afholder 

efterårsmøde i Kirkeladen.
Lørdag, d. 27. oktober, kl. 18.30 - 01.00:

Folkefest i Skåruphallen.
Onsdag, d. 31. oktober, kl. 14.00:

Foredraget ”Fra bondekone til borgmester” 
i Pensionisternes hus.

Onsdag, d. 31. oktober, kl. 14.00 - 16.00:
Fremstilling af bolcher på Skårup bibliotek.

Torsdag, d. 1. november, kl. 19.00:
Jørgen Hoff fra Gundestrup mejeri- og bryghus 

besøger Vejstrup forsamlingshus.
Lør.- søndag, d. 10.–11. november, kl. 10.00 - 15.00:

Julemarked i Pensionisternes hus.
Tirsdag, d. 13. november, kl. 19.00:
Bankospil i Åbyskov forsamlingshus.
Onsdag, d. 14. november, kl. 14.00:

”Berthas venner” underholder med sang 
og musik i Pensionisternes hus.

Torsdag, d. 22. november, kl. 19.30:
Forfatteraften med Kaj Stillinger 

i Åbyskov forsamlingshus.
Onsdag, d. 28. november, kl. 14.00:

Foredraget ”Landsbysamfund i Danmark” med 
Carsten Abild i Pensionisternes hus.

Lørdag, d. 1. december, kl. 14.00 - 17.00:
Damgårdsklubben afholder 
julemarked på Damgården.

Lørdag, d. 1. december, kl. 18.00:
Julefrokost i Åbyskov forsamlingshus.
Mandag, d. 3. december - 2. januar:

Udstilling af Susan Baltzersen på Skårup bibliotek.
Onsdag, d. 5. december, kl. 14.00 - 17.00:

Juleklip på Skårup bibliotek.
Lørdag, d. 8. december, kl. 13.00 - 17.00:

40-års jubilæumsreception i Pensionisternes hus.
Søndag, d. 9. december, kl. 14.00:

Skårup Borgerforening afholder juletræsfest i 
Skåruphallen.

Onsdag, d. 12. december, kl. 18.00:
Jubilæumsfest og juleafslutning

 i Pensionisternes hus.

SKÅRUPgrafiskö

Smutvej 45881 SkårupTlf. 4088 1595anja@skaarupgrafisk.dkwww.skaarupgrafisk.dk
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