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2021 i Skærup

Da der i sommers, på generalfor-
samlingen blev besluttet at ændre 

foreningens navn til Skærup Borger-
forening, besluttede vi i bestyrelsen 
at forsøge os med at udgive avisen 
2 gange om året, en sommer og en 
vinterudgave, I har hermed modtaget 
den første nogensinde, Skærup avi-
sen Vinter. 

Grunden til navneændring ligger pri-
mært i at flere lejer et hus her ude 
samt der fra primo 2022 er 93 nyop-
førte lejeboliger på Nonnebakken, en 
sidevej til Søndermarksvej. Tilflyttere 
vi i bestyrelsen gerne vil tilstræbe os 
skal føle sig velkomne og have lyst til 
at deltage i alle arrangementer som ar-
rangeres. 

Året der gik

Sommeren skød vi sammen i gang 
med et brag af en fodbold fest, lige til 
den stoppede lige så brat med Erik-
sens hjerte, sammen ventede vi på 
nyt og da det kom, var glæden igen 
noget vi havde sammen. 

Trods den hårde tjans for bestyrelsen, 
takker vi for den hjælp og sponsora-
ter hertil, en særlig tak til Pernille fra 
Din Madpartner for det store bidrag 
af pølser, brød samt tilbehør til alle 
kampene. 

Kommer fodbolden tilbage, ja, hvem 
ved, nu vi allerede ved at Danmark 
skal til VM. 

Byens dag blev i år afholdt som van-
ligt, efter sidste års aflysning og 
skønt med jeres opbakning, dog var vi 
måske knapt som mange som sæd-
vanligt. Vi er klar igen i 2022 – så hå-
ber vi ses.

Ligeledes var der Sankt Hans på plad-
sen ved tennisbanen og vi var heldige 
med vejret så fremmødet var stort og 
vi havde nogle hyggelige timer. Vi var 
så heldige at få Pernille fra Din Mad-
partner til at holde årets båltale.

I august var der fællesspisning i Skæ-
rup Zoo og igen var det et tilløbsstyk-
ke med over 100 deltagere. Vi fik læk-
kert kød fra grill og kæmpe salatbord. 
Super hyggeligt som altid og tror vist 
alle var mindst en tur rundt for at kig-
ge på dyrene.

I år kunne vi igen, sammen med Kir-
ken arrangere fællesspisning og hvor 
var det hyggeligt. Vi havde en stor 
tilslutning og en særlig tak skal lyde 
til Jørgen fra Kongelunden, som altid 
var der ingen som gik sultne hjem.

Da Halloween flyttede ind i forenings-
huset, den sidste weekend i oktober, 
havde bestyrelsen ikke en finger med 
i dette. Det store arbejde var udeluk-
kende arrangeret af nogle få beboere 
i byen og vi håber i bestyrelsen at de 
måske kunne have lysten til at gøre 
det næste år igen. 

Sport, bevægelse og hårdt arbejde 
har der været meget af for bestyrel-
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sen i 2021, men også de hjælpende 
hænder og sponsorere. Vi har derfor 
i bestyrelsen i samarbejde med BIS 
(Børkop Industri Service) fået lavet 
stativer og opsat basketbold net på 
den etablerede multibane.

Men 2022 venter også på store ting 
inden for den aktive verden, da der 
skal etableres en Klatrevæg, som vil 
ende på en højde af 3 meter. Kong 
Hans Klippen har Thomas fra Solitu-
devej kæmpet hårdt for og vi takker 
for hans store indsats indtil videre.

Som året går på hæld, således gør 
dette forord. 

Vi opfordrer jer alle til at opsige jeres 
PBS aftaler på kontingent og i stedet 
benytter jer af bankoverførsel, grun-
den til dette er at vi håber at kunne 
opsige vores aftale med Nets senest 
til udgangen af 2022, da det koster 
det halve kongerige at have kørende. 
Penge vil vi hellere benytter til hygge-
lige arrangementer og tiltag for byen. 
Vi ønsker alle nye tilflyttere VELKOM-
MEN TIL SKÆRUP, alle fraflyttere ALT 
VEL PÅ JERES VEJ, alle der læser 
med og dem som ikke gør, et forry-
gende godt 2022. 
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Adresseliste for Skærup Borger- 
og Grundejerforening

Lendy Mølgaard
Munkebakken 1

Lendy@profibermail.dk
Mobil: 2781 2595

Formand Næstformand

Pernille C. Sørensen
Overbyvej 8

pcarstenssrensen@gmail.com
Mobil: 2622 9137

Kasserer

Svend Otto Christensen
Søndermarksvej 4 

sochund@stofanet.dk
Mobil: 2091 8556

Sekretær Bestyrelsesmedlem

Suppleant Suppleant

Britta Mølgaard
Munkebakken 1

Britta@profibermail.dk
Mobil: 2064 5353

Torben Møller
Fredericiavej 432

floridorblomster@gmail.com
Mobil: 6038 7204

Kurt Sørensen
Tårnet 5

Taarnet5@gmail.com
Mobil: 3072 2581

Jens Hagen
Klosterbakken 16

JH@hagen-erhverv.dk
Mobil: 2714 4812

Arne Mortensen
Klosterbakken 14

hrarnemortensen@gmail.com
Mobil: 4243 0288

Ole Vedel
Munkevej 19

olevedel@gmail.com
Mobil: 2396 6338

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem
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Skærup Grundejerforening

Er du endnu ikke medlem – kan det sagtens nås. Det koster kr. 300,00 om året 
for husstanden og kan indbetales på vores konto i Middelfart Sparekasse.

Reg. Nr. 0758 konto nr. 3231251676
Husk at oplyse adresse ved indbetaling – således kan vi overholde person- 
dataloven.
 
Vi anvender pengene til arrangementer for byens borgere. Her kan nævnes fæl-
lesspisninger, fastelavnsfest, Byens Dag og Juletræstænding. Vedligehold af 
legepladser samt foreningshuset.

FOTO

Vi er naturligvis opmærksomme på at der skal spørges om lov før vi tager bil-
leder, men det kan ske at vi glemmer det i vores iver efter at forevige jeres del-
tagelse i arrangementerne.

Skulle det ske, at vi kommer til at tage billeder eller offentliggøre dem på hjem-
mesiden uden at spørge, må i endelig sige til, hvis i ønsker dem slettet – så skal 
vi sørge for at det bliver fjernet hurtigst muligt.
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Som medlem af Skærup Borgerforening er det 
gratis at låne ting hos os, dog skal det afleveres 
i samme stand som det er udlånt i.

Af emner har vi:
»  Flag og flagstænger 
»  Kloakrenser
»  Havetrommel
»  Alu stige 7 m.
 

Udlejning
Pavillontelt 4 x 8 meter (2 stk.)  kr. 300,00
Pavillontelt 5 x 8 meter (2 stk.)  kr. 400,00
Telt 6x8 m (1 stk.)  kr. 500,00
Stor grill     kr. 250,00
Borde (50 cm brede) og bænke    kr. 20,00 pr. del
Stole    kr. 5,00 pr. stol
Lyskæder    kr. 50,00

For ikke-medlemmer, koster det kr. 200,00 ekstra at leje 

Henvendelse til:  Lendy Mølgaard, Munkebakken 1,  
                         Tlf. 2781 2595 
                            Afhentning/aflevering efter aftale med Lendy

Side 1 af 1 

Som medlem af Skærup Borger og Grundejerforening er det 
gratis at låne ting hos os, dog skal det afleveres i samme 
stand som det er udlånt i. 
 

Af emner har vi: 
 

Flag 
Grill 

Kloakrenser 
Lyskæde m/kulørte pærer 

Rensebånd 
Alu Stige 7 m. 

 
 

 
 
Pavillontelt  udlejes (6 x 8 meter)   kr.   250,00 
Gulv til pavillon     kr.   250,00 
 
(For ikke medlemmer koster det kr. 100,00 ekstra pr. del) 

 

 
 

                                                  

 

     

 

Henvendelse til: 
 

Per Qvist 
Klosterbakken 28 

Tlf. 2232 2796 
 
Afhentning/Aflevering efter aftale med Per 

Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00
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Har du mon lagt mærke til ænderne 
på marken ved Ravnsminde?

Gårdbutikken på Ravnminde byder på så 
mange andre ting end lige oksekød fra 
deres egen besætning af kødkvæg. Det er 
en krydsning som de kalder Wagyu-Limou 
– fremavlet af en krydsning af det japan-
ske Wagyu-kvæg og den mere velkendte 
Limousine-race.

De har honning fra Honningbonden i Skæ-
rup, bolsjer, lakrids, forskellige slags most, 
spændende sennepper, specialitetskaffe 
fra en dansk kafferister, vin, frilandsænder 
og gæs samt gårdæg i et mix af flotte farver.

Det er et fantastisk syn når man kører for-
bi og ser den store flok ænder gå og hygge 
sig udendørs. En spændende lille butik 
som er et besøg værd.

Der er åbent torsdage 16.00-18.00 og 
lørdage 10.00-13.00 eller efter aftale.

Ravnsminde
Brandtlundvej 106, Skærup, 7080 Børkop
Tlf. 2091 2606
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EM i fodbold

Der var fodbold i teltet – nu hvor Danmark skulle spille kvalifikation til EM – så 
afholdt Borgerforeningen 3 stk. fodbold arrangementer i det store telt.
Det blev til nogle hyggelige aftener og super initiativ af arbejdsgruppen som 
kom med oplægget. 

Der var fadøl, fælles sang masser af hygge og grillpølser.

Vi fik en fantastisk aftale med Din Madpartner som sponserede lækre grillpøl-
ser med brød og tilbehør. Fadøl fra Fri Bryg i Børkop.
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Halloween

I år var en lille gruppe initiativtagere til at få lavet en lille "Haunted House" i Skærup. De 
omdannede mødelokalet til en fantastisk uhyggelig oplevelse lørdag aften og lidt mindre 
skræmmende om søndagen. Der var mange besøgende både lørdag og søndag – så 
måske vi kan håbe på at de gør det til en tradition.

Tak for jeres kæmpe indsats.



11



12

Få 10.000 kr. i rabat hos os!
Vis Skærup Avisen når vi besøger dig på salgsvurdering

og få 10.000 kr. i rabat på vederlaget.

Kontakt os på tlf. 76214444 for en gratis salgsvurdering i dag,
så finder vi køberen til dit hjem.

Nybolig Børkop & Brejning
Christina Skov Jensen & Charlotte Krintel
Ny Boder 23 - 7080 Børkop
Tlf. 76214444 - 7080@nybolig.dk nybolig.dk

Til alle tider. Til alle hjem.



Lidt fra Bænkelauget 2020

Corona året 2020 betød naturligvis at Bæn-
kelaugets aktiviteter blev lidt begrænsede. 
Generalforsamlingen måtte udskydes, det 
samme gjaldt for afslutningsfrokosten. I 
stedet blev der afholdt et udendørs møde, 
hvor kassereren fremlagde det revisor 
godkendte regnskab i henhold til vedtæg-
ter og lovgivning. 

I samarbejde med Borgerforeningen og 
Kommunen fik vi skaffet midler til gen-
etablering af stien i anlægget, som var 
delvis ødelagt af et skybrud i 2019.
I anledningen af 100 års dagen for genfor-
eningen med Sønderjylland, var der arran-
geret en lille højtideligheden den 10. juli, 
hvor Sten Hansen opridsede de historiske 
begivenheder. Der var stort fremmøde, 
hvor Borgerforeningen serverede kaffe, 
kage og til dem som havde lyst en lille 
skarp. 

Heldigvis blev Borgerforeningens ren by 
arrangement afholdt som sædvanligt 
da julearrangementet desværre ikke var 
muligt. Det er godt at se byens borgere 
benytte pladsen. Ud over byens borgere 
benyttes pladsen også af forskellige vej-
farende. Men desværre også af personer, 
der ser stort på at rydde op efter sig. 

Vi kan som altid godt bruge flere hænder 
til pasning af Byparken og Anlægget. Vi 
mødes hver den sidste lørdag i måneden 
fra april til oktober i tidsrummet kl. 10:00 
til ca. 12:00. Alle er velkommen til at møde 
op og bidrage med en indsats til at vedli-
geholde vores fælles områder. Vi opfatter 
både Byparken og anlægget som byens 
visitkort, der gerne skal præsentere byen 
fra sin bedste side. 
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I Børkops slagter- og gårdbutik finder du alverdens lækkerier til julen. 
Vi sælger alt fra vores egne frilands-duroc grise, lokalt græsfodret oksekød,
lokale danske frilandsænder til Hopballe Mølle kyllinger. Butikkens værdier
omhandler kvalitet, dyrevelfærd og bæredygtighed, hvilket afspejler sig i
samtlige produkter. Vi sælger udelukkende lokale danske varer i butikken. 

Gårdbutikken drives af de to unge fætre Jens og Håkon Ladegaard som
sammen med dygtige medarbejder opdrætter og sælger gourmet kød til landets
finere restauranter og slagtere, samt til private kunder igennem den fine
gårdbutik på Søndergade 108, 7080 Børkop. Alle vores produkter er
hjemmelavet af vores egne slagtere, hvilket er med til at sikre den høje
fleksibilitet og unikke kvalitet. 

Vi glæder os til at se jer alle sammen til et hyggeligt julesalg, hvor vi sørger for
at butikken bugner med gode hjemmelavet julelækkerier, smagsprøver og god
stemning.  

Vi ses på Søndergade 108, 7080 Børkop
Onsdag-fredag kl. 11.00-17.30 og lørdag kl. 10.00-14.00
Kontakt: Info@ladegaard-duroc.dk el. 28 44 46 08

 

Børkops slagter- og gårdbutik
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Vinsmagning

Igen i år var det så heldigt at Torben fra Floridor Blomster arrangerede vinsmag-
ning i foreningshuset.

Altid spændende og fantastisk med nye input på vinfronten. Deltagerne var så 
heldige at kunne nyde nogle spændende vine og en skøn tapas anretning. Super 
hyggeligt arrangement som forhåbentlig kan blive til en tradition.



16

93 nye boliger på vej til Skærup.

I februar 2021 påbegyndte VEA udlejnin-
gen af 52 rækkehuse i Skærup. De ople-
vede stor interesse og traf derfor hurtigt 
beslutning om at udvide projektet med 
yderligere 41 boliger og på nuværende 
tidspunkt er to tredjedele af de i alt 93 
lejemål udlejet.

Boligerne i Skærup have bliver opført i 
lækre kvalitetsmaterialer, som får boli-
gerne til at fremstå lyse og moderne.

De opvarmes med et luft-til-vand varme-
pumpesystem, som er en både billig og 
miljøvenlig løsning. De får alle lyse HTH-
køkkener med fuld hvidevarepakke og i 
åben forbindelse med køkkenet er stuen. 
Der vil fra stuen være udgang til terrasse 
med en lille have. Det er muligt at tilvæl-
ge carport til lejemålet.

De kommende beboere i Skærup Have 
får en bred sammensætningen, og er 

repræsenteret af alle aldersgrupper, 
lige fra børnefamilier til pensionister. 
Selvom projektet består af hele 93 boli-
ger, bliver der god plads og luft imellem 
boligerne. 

Hvis det har interesse, så kontakt Jens 
for at høre nærmere på +45 27 14 48 12 
eller jh@vea.dk

 Læs mere på www.skæruphave.dk
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Vinderen af konkurrencen

I sommerudgaven af Skærup Avisen havde vi en lille konkurrence.
Der var vist kun 5 besvarelser, men vi fik trukket en vinder som faktisk havde 
korrekt svar på alle spørgsmål.

Det blev Margrethe Frandsen Munkebakken 3.

For en god ordens skyld får i lige de korrekte svar her:
1. Hvor høj er den store antennemast som står i Skærup? – højde inklusiv top rør: 40 m, 45 m eller 
50 m // 2. Hvornår er Skærup vandværks nuværende bygning opført 2006, 2008 eller 2009 // 3. hvor-
når fik Skærup Forsamlingshus ændret sit navn til Restaurant Kongelunden? 2013, 2014 eller 2015 
// 4. hvor mange offentligt tilgængelige hjertestartere er der i Skærup 1, 2 eller 4 // 5. hvornår blev 
Skærup Borger og Grundejerforening stiftet? 1970, 1971 eller 1972 // 6. Hvornår blev vores sheltre 
sat op ved sportspladsen ? 2012, 2014 eller 2016? // 7. Har Skærup Zoo flere end 100 forskellige 
dyrearter? Ja eller nej // 8. hvilket år blev det ”nye” Sneglehus bygget? 2015 2016 eller 2017? // 9.  
Hvor mange år har Floridor Blomster i Skærup eksisteret? 4, 5, 6 // 10. hvor mange boliger opføres 
der i 1. etape af Skærup Have? 42, 52 eller 62.
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Multibanen

I samarbejde med Børkop 
Industriservice er der nu 
opsat basket kurve på de 
store mål på multibanen.

Håber de bliver til glæde for 
alle

SKÆRUP VANDVÆRK
Fredericiavej 450, Skærup, 7080 Børkop 
 75 86 19 00, CVR-nr. 75 97 36 16

www.skaerup-vandvaerk.dk
www.skaerup.dk

Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2010.

Bestyrelsen består af følgende:

Formand Nikolaj Jensen 75861766 / 2021 9874
Næstformand Claus Friis Nielsen 7586 6664 / 2555 3635
Sekretær Niels Otto Nielsen 7586 6956 / 6178 6956
Kasserer Steen L. Kristensen 7586 7558 / 4055 5758
Medlem Mikael Sørensen 7586 1483

Priser

Pr. kbm. vand 5,56
Statsafgift pr. kbm. vand 6,25 Priser er incl. moms
Fast afgift årlig afgift 1.750,00

Den totale hårdheden er 15,0 som bruges til at indstille opvaskemaskiner og 
vaskemaskiner. 

Alle vandværket´s analyser kan ses på hjemmesiden
http://jupiter.geus.dk/

Ledningsnettets tilstand
Det ser fantastik fint ud med forsyningslednings nettet i området vi har i år haft 1 
ledningsbrud det var nede i skoven i forbindelse med et gravearbejde ellers må vi sige at 
vi er blevet forskånet for alvorlige brud.

SKÆRUP VANDVÆRK
Søndermarksvej 3Y, Skærup, 7080 Børkop 

 75 86 19 00, CVR-nr. 75 97 36 16
www.skaerup-vandvaerk.dk

Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2011.

Bestyrelsen består af følgende:
Formand Nikolaj Jensen 75861766 /  2021 9874
Næstformand Claus Friis Nielsen 7586 6664 / 2555 3635
Sekretær Niels Otto Nielsen 7586 6956 / 6178 6956
Kasserer Steen L. Kristensen 7586 7558 / 4055 5758
Medlem Mikael Sørensen 7586 1483

Priser
Pr. m³ vand 5,56
Statsafgift pr. m³ vand 6,25 Priser er incl. moms
Fast afgift årlig afgift 1.750,00

Hårdheden er 15,0 som bruges til at indstille vaskemaskiner. 

På vores hjemmeside www.skaerup-vandvaerk.dk kan du se yderligere 
information.

Uddrag af generalforsamlingen afholdt den 28. marts 2011.

Ledningsnettets tilstand
Efter den hårde vinter, har vores ledningsnet holdt helt fantastisk, ingen
brud på hovedledningerne, men 3 brud på stikledninger, henholdsvis,
Klosterbakken 8-10, Overbyvej 37 og Overbyvej 32. Af andre entrepre-
nøreropgaver kan nævnes Vestermarksvej 40 med for lidt vandtryk. 
Vandværket har ca. 11000 m hovedledning at vedligeholde. 

Vandværkets drift og stand
Det nye vandværk, er driftsmæssigt godt kørende, vi er kommet godt over de 
små børnesygdomme, vi har fået den endelige ibrugtagnings tilladelse fra Vejle 

Kommune. Der er blevet lagt belægningssten omkring vandværksbygningen, 
jorden omkring vandværket og boringerne er blevet planeret og beplantet. Der 
er monteret en kalkspalter på vandværket.

www.skaerup-vandvaerk.dk
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Mandag til fredag kl. 12 - 17
Lørdag kl. 09 - 14
Eller efter aftale.
Altid åbent når flaget er ude.

floridorblomster@gmail.com

Mandag - Fredag kl. 12-17
Lørdag kl. 9-14
Eller efter aftale. 
Altid åbent når flaget er ude. 

floridorblomster@gmail.com
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Vi har overskud 
til dig og din 
økonomi

Personlig rådgiver
og direkte kontakt

Danmarks mest 
tilfredse kunder

Vi støtter
 lokalt

Toldbodvej 2 · 7100 Vejle · midspar.dk/vejle
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Byens dag juni 2021

Byens dag i juni var ganske pænt besøgt trods de mange udskudte fester som 
folk skulle deltage i.

Dagen var super hyggelig som altid.

 Skønt at så mange mødte op om aften, men vi kan sagtens være flere.
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Se mange flere 
billeder på vores 
hjemmeside!
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2 x fællesspisning

I år har det været muligt at få afholdt 2 fællesspisninger.

August var vi i Skærup Zoo – kæmpe fremmøde med over 100 deltagere.
Som altid fik vi god mad og nogle hyggelige timer gik med masser af snak og ture rundt i Zoo.

I oktober havde vi arrangement med Kirken – vi mødtes i menighedshuset til en snak og lidt 
bobler hvorefter vi gik over i kirken til lidt sang og inspirerende fortælling. Aftenen sluttede 
med fællesspisning i Restaurant Kongelunden, hvor Jørgen havde lavet lækker flæskesteg 
til os. 
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V/ Freddy Andersen, Fredericiavej 432. 
Bestilte varer kan afhentes i Floridor Blomster`s åbningstid.
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Sct. Hans 2021 – skønt at vi 
måtte samles og brænde bålet 
af.

Det var dejligt vejr og fremmødet 
stort. Også fakkeloptoget var et 
tilløbsstykke.
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Din Madpartner leverer gode madoplevelser til 
enhver lejlighed. 

Vi ønsker at være din udvalgte madleverandør til din 
næste fest. Konfirmation, bryllup, fødselsdag, havef-
est, jubilæum, studenterfest - vi leverer og garanterer 
dig og dine gæster mad med personlighed. 

Husk også på os i det daglige regi, hvor vi leverer 
frokost til virksomheder og institutioner.
Kontakt os på 25766620 – info@dinmadpartner.dk

Læs mere om os og vores mad på 
www.dinmadpartner.dk Pernille
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Ren By 2021
I år var Skærup Borgerforening for første gang med til Ren Natur. Her fik forenin-
gen penge for at samle affald på en angiven rute. Der var godt fremmøde om 
end vejret kunne have været bedre. Der blev faktisk samlet en ret meget affald 
ind. Vi havde en længere rute på Fredericiavej / Vejle Landevej og Overmøllevej.
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Hjælp vores børn

Når man kommer cyklende på cykelstien langs med Sønder-
lundsvej, forbi Tårnet. Opfordres der til, at cykellisterne på vej 
mod Smidstrup holder sig så langt til højre som muligt. Da 
bilisterne, der kører ud fra Tårnet har meget svært ved at 
se cykellisterne, hvis man ”gemmer” sig tæt ind til hækken.

 



29

Sæt kryds i 
kalenderen

Vinter/forår 2021 /2022

Dato:   Arrangement   Tidspunkt
31 december Godt nytår   11.00 - 12.00

2022

27 februar fastelavn/tøndeslagning 14.00 - 16.00

18. juni  Byens dag   09.00 - ?
23. juni  Sct. Hans   20.00 - 22.00

Planlagte arrangementer kan altid findes på http://skaerup.dk/

Nærmere information vedr. arrangementerne oplyses desuden i husstands om-
delte indbydelser, når tiden nærmer sig. 
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RESTAURANT

SKÆRUP
kongelunden

Nederbyvej 15 - 7080 Børkop - Tlf: 7586 1861 / 2020 5670
info@restaurantkongelunden.dk
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En stor tak til sponsorer, leverandører,  
hjælpere og andre, som er med til at  

muliggøre denne avis.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Skærup 
Borgerforening

Tak !



Læs mere på 
www. skaeruphave.dk

93 boliger på vej til Skærup
I februar 2021 påbegyndte vi udlejningen af 

52 rækkehuse i Skærup. Vi udvider nu 
projektet med yderligere 41 boliger

Skal du nå at leje en bolig i Skærup Have? 
Så kontakt os for at høre nærmere på 

+45 27 14 48 12 // jh@vea.dk


