‘21

SKÆRUP

Avisen

Udgivet af Skærup Borger og Grundejerforening
Nr. 48

Juni

7

Ny gårdbutik

20

Skærup Have

24 Byens dag/Sct. Hans
28 Ny flot multibane

1

www.skaerup.dk

2021

Året der gik 2020
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del affald ind, det er utrolig af der bliver ved med at komme noget.

Som ny formand på andet år har det
været en mærkelig tid at komme igennem på grund af Corona. Intet har været normalt og desværre ingen arrangementer at bruge tiden på.

Torben fra Floridor Blomster nåede
også et lille arrangement i foreningshuset i september – nemlig en vinsmagning - et super initiativ og vist
også ret så eftertragtet til trods for
Corona. Håber på en gentagelse i
2021

ørst velkommen til alle nye borgere i Skærup – dem har vi heldigvis
fået mange af i det forløbne år.

De to shelter ved vores forenings hus
blev flittig brugt, sikkert på grund af
Corona hvor folk havde brug for at
komme lidt hjemmefra, så lidt positiv
ved sidst år var da der.
Begge shelter blev malet, samt de to
containere vi har til alle de materialer
foreningen råder over.
Ved vores forenings hus er der blevet
anlagt en fin terrasse med hjælp fra
sponsorater og frivillig arbejdskraft.
Sankt Hans bålet blev brændt af, uden
tilskuere da vi jo ikke måtte forsamles
mere end nogle få personer - Ja bålet
blev vendt inden vi tændte det.
Alle vores fælles spisninger blev også
aflyst, hvilket også betød at generalforsamlingen 2020 blev udskudt på
ubestemt tid. I bestyrelsen arbejder
vi på at indkalde til generalforsamling
lige så snart det bliver muligt.
Til trods for de mange aflysninger
lykkedes det at afholde Ren by, der
grundet Corona var udskudt til den 19
september 2020. Der blev samlet en
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Til halloween blev der via Facebook
lavet aftaler om hvordan børnene
kunne få lov til at gå rundt og ”rasle”
med alle tænkelige Corona hensyn.
Pernille fik arrangeret en halloween
konkurrence med fine præmier sponseret af lokale kræfter. Kæmpe tak
for gevinster og stor tak til Pernille for
det fantastiske initiativ.
Juletræet kom op i Byparken, men
træet måtte tændes uden hjælp af
julemanden – da vi heller ikke kunne
gennemføre dette arrangement. Vi
var dog så heldige at nogle skønne
børn lavede flotte hjerter til træet så
det blev pyntet med andet end blot
lys.
Skærup var så heldig af få en del
penge fra Vejle kommunes Corona
pulje, som vi valgte at bruge på en
multibane til gavn for byens børn og
barnlige sjæle. Den er endnu ikke
helt færdig, men vi forventer at få det
hele klaret inden sommerferien. Ud
over pengene fra Vejle kommune, har
Borgerforeningen givet 50.000 kr. og
Tennisklubben har givet 40.000 kr.

til banen, men vi mangler stadig lidt
midler til alle de ting vi gerne vil have
etableret på/ved banen.
Der er søgt midler hos diverse fonde
og foreninger – så vi håber og tror på
målet bliver nået i 2021.
Vi kan se at der kommer flere og flere
familier med børn til vores by og det
ser vi som et godt tegn at Skærup er
et rart sted at bosætte sig i. At området er attraktivt og at vi har gode muligheder/tilbud til alle. Vi har tegnet
service på foreningens hjertestarter
– så det hele tiden er up to date.

i 2021 var første arrangement, hvor vi
endelig kunne og måtte være mange
samlet, Ren by 18/4 sikke dog en
fantastisk opbakning, det var noget
bestyrelsen var glade for at se. Utroligt at der stadig er affald som skal
fjernes. Denne gang blev det til hele
119 kg.
Vi takker for jeres opbakning og engagement til vores arrangementer
og håber på at vi kan afholde mange
flere det næste års tid.
- Formanden.

Hos danbolig Børkop får du:
Ingen bindingsperiode

Normalt 6 måneder hos andre mæglere.

Solgt eller (helt) gratis

*

Gælder også billeder og udlæg.

Fair salær

Vi regulerer vores salær i forhold til din salgspris.

Skal vi sælge
din bolig?

danbolig Børkop & Brejning
Ny Boder 19
7080 Børkop
Tlf. 75 86 87 00

Kontakt danbolig Børkop & Brejning på
tlf. 75 86 87 00 for en uforpligtende salgsvurdering
*Gælder dog ikke udgifter til elinstallationsrapport, tilstandsrapport og energimærke
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Adresseliste for Skærup Borgerog Grundejerforening
Formand

Næstformand

Kasserer

Lendy Mølgaard
Munkebakken 1
Lendy@profibermail.dk
Mobil: 2781 2595

Henrik Ravn
Munkevænget 14
Hivc36@gmail.com
Mobil: 2142 4249

Svend Otto Christensen
Søndermarksvej 4
sochund@stofanet.dk
Mobil: 2091 8556

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Pernille C. Sørensen
Overbyvej 8
pb@pbregnskab.dk
Mobil: 2622 9137

Torben Møller
Fredericiavej 432

Sekretær

Britta Mølgaard
Munkebakken 1
Britta@profibermail.dk
Mobil: 2064 5353

Bestyrelsesmedlem

Kurt Sørensen
Tårnet 5
Taarnet5@gmail.com
Mobil: 3072 2581
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Suppleant

Arne Mortensen
Klosterbakken 14

hrarnemortensen@gmail.com

Mobil: 4243 0288

floridorblomster@gmail.com

Mobil: 6038 7204

Suppleant

Skærup Borger- og 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 persondataloven.
Vi anvender pengene til arrangementer for byens borgere. Her kan nævnes fællesspisninger, 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 billeder, men det kan ske at vi glemmer det i vores iver efter at forevige jeres deltagelse i arrangementerne.
Skulle det ske, at vi kommer til at tage billeder eller offentliggøre dem på hjemmesiden 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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Af emner har vi:
Flag
Grill
Som medlem af Skærup Borger og Grundejerforening
Kloakrenser
er det gratis at låne ting hos os, dog skal det afleveres
Lyskæde m/kulørte pærer
i samme stand som det er udlånt i.
Rensebånd
Alu Stige 7 m.

Af emner har vi:

»
»
»
»
»

Flag og flagstænger
Kloakrenser
Lyskæde m/kulørte pærer
Havetrommel
Alu stige 7 m.

Udlejning

Pavillontelt udlejes (6 x 8 meter)

Pavillontelt 4 x 8 meter
(2 stk.)		
kr. 200,00
Gulv
til pavillon
Pavillontelt 5 x 8 meter
(2 stk.)		
kr. 250,00
(For ikke medlemmer koster det kr. 100,00 ekstra pr. del)
Stor grill 				
kr. 250,00
Borde (50 cm brede) og bænke 			
kr. 250,00
Henvendelse til:
For ikke-medlemmer, koster det kr. 200,00 ekstra at leje
Per Qvist
Henvendelse til: Lendy Mølgaard, Munkebakken 1,
Klosterbakken 28
Tlf. 2781 2595
Tlf. 2232 2796
Afhentning/aflevering efter aftale med Lendy

kr.
kr.

Afhentning/Aflevering efter aftale med
Side 1 af 1
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Har du lagt mærke til de nye
skilte ”Gårdbutik”?
På Ravnsminde, møder du ægteparret Julie
og Simon og deres tre børn. Ravnsminde
er en gammel Landejendom fra 1872, der
emmer af idyl med et autentisk gårdmiljø,
samt en gårdbutik med egne og komplimenterende råvarer.
Da de overtog den gamle slægtsgård, var
det deres mål at lave gården til en levende
gård med dyr, medarbejdere og besøg fra
lokalbefolkningen. At skabe et sted, hvor
man kunne købe sine råvarer direkte fra og
hos bonden, som i gamle dage.
For Julie og Simon er det altafgørende, at
det kød de sælger er mærkbart anderledes
end det man kan købe i supermarkedets
køledisk. I samarbejde med lokale restauratører har de arbejdet på at fremavle en
kødkvægsrace mellem det japanske Wagyu-kvæg og den mere velkendte Limousinerace. De første kalve af den krydsning de
kalder Wagyu-Limou kom til verden sidste
år, og giver noget kød, der skiller sig ud fra
mængden
Oksekødet på Ravnsminde kommer fra
gårdens egen besætning af kødkvæg, der
fra forårsmånederne og indtil november
måned græsser på markerne omkring gården og på arealer, som Vejle Kommune ønsker afgræsset som en del af naturplejen.
Her træder køerne græsset ned og giver
levesteder for en række andre planter og
insekter, og giver samtidig en jordbund, der
kan optage mere CO2 end ellers. På den
måde er det lokale oksekød fra Ravnsmin-

de et klimavenligt alternativ til udenlandsk
kød. På gården er der i sommerhalvåret frilandsænder og gæs – der har fri adgang til
gårdens marker. De sælges i Gårdbutikken
til både Mortens aften og jul. Gæslinger er
netop ankommet til gården, så søde, bløde
og små. De opholder sig under varmelampen i stalden de første 3-4 uger og når de
er robuste nok, lukkes portene op til græsarealet.
I Gårdbutikken finder du også et bredt
udvalg af varer fra andre producenter,
blandt andet lokal honning fra Honningbonden i Skærup, specialitetskaffe fra en
dansk kafferister, lækre søde sager samt
vin og æblemost - fælles for udvalget er,
at kvaliteten og smagen er i højsædet. Der
tilføres hele tiden nye og spændende produkter, som kan komplimentere det øvrige
sortiment. Det nyeste tiltag på gården er
høns af blandede racer, så der i gårdbutikken kan tilbyde salg af gårdæg i et mix af
flotte farver.
På gensyn på Ravnsminde, hvor der er
åbent torsdag ml. 16-18 og
lørdag ml. 10-13 eller efter aftale.
Du finder Ravnsminde på: Brandtlundvej
106, 7080 Børkop
Tlf.: 2091 2606
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Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00
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Vinsmagning 2020
Torben fra Floridor Blomster arrangerede vinsmagning i Foreningshuset den 24.
september.
Super hyggeligt aften og godt besøgt trods Corona. Håber det kan blive til flere
af den slags arrangementer.
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* Stofa VælgSelv kræver en Lille Tv-pakke fra Stofa eller din antenneforening og et
abonnement på Stofa Tv-boks (30 kr./md. forsendelse 99 kr.) eller Stofa kortlæser
og kort (engangsbeløb 299 kr., forsendelse 99 kr.). Prisen på Lille Tv-pakke er
vejledende, og ekskl. evt. oprettelse, etablering af stikledning m. første
antennestik, gravearbejde og kabelleje. Hver enkelt tv-kanal eller streamingtjeneste er låst i 30 dage efter den er tilvalgt. Opsigelse løbende måned + 1 måned.
BS- og adm.gebyr 9,75 kr./regning. Hvis du fravælger digital post fra Stofa, betales i
stedet brevpost-gebyr på 29 kr./kvartal. Stofa tager forbehold for trykfejl og
prisændringer.

Læs mere på
stofa.dk/tv
eller ring på
88 30 30 30

Samle al din underholdning ét sted med en Stofa
v-boks - både tv-kanaler, streamingtjenester og
apps – og søge på tværs af det hele på en
gang.

Se dit indhold, hvor det passer dig på tablet, mobil og
computer.

Vælge både tv-kanaler og streamingtjenester – og skifte
ud igen, når du vil.

Med det nye Stofa VælgSelv kan du:

Bland din helt egen tv- og
streamingpakke

Stofa VælgSelv

Skærup Antenneforening

Skærup Kirke

– hvad sker der

D

er sker meget ved vores lille kirke i
Skærup, og vi ser ind i en spændende
tid, hvor der vil ske forandringer. Nogle forandringer vil være synlige, mens andre ikke
vil være så synlige, men det hele vil have
stor betydning for vores kirke.
Hvert 4. år bliver der holdt Provstesyn, og
det blev i år afholdt d. 8. april 2021. Ved
Skærup Kirke kunne man ved gennemgang
af kirken og kirkens bygninger konstatere,
at maskinhuset ved siden af kirkehuset
trænger til en kærlig hånd. Der er udfordringer i forhold til det daglige brug for
kirkegårdens medarbejdere, hvor indretningen ikke helt lever op til arbejdsmiljøkravene. Samtidig er trækonstruktion og
murværk ved at være meget medtaget.
Menighedsrådet og provstiet arbejder i
den forbindelse sammen med Linien Arkitekter fra Horsens omkring projektering
af et nyt maskinhus og værksted, som kan
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give kirkegårdens medarbejdere ordentlige arbejdsforhold og som arkitektonisk
vil passe ind i omgivelserne.
På kirkehuset er det nødvendigt med en
renovering af øst facaden samt gavlen
mod nord, da der er konstateret råd i dele
af bindingsværket samt store skader i facadepuds og murværk. Renoveringen tænkes udført uden bindingsværk som på vest
facade og syd gavl.
Inde i kirken kommer varmen fra et oliefyr,
som er placeret i det nuværende maskinhus/fyrrum og varmen blæses ud i kirkerummet fra en rist i gulvet, som er placeret
ved kanten til koret i det nordøstlige hjørne.
Ristens placering gør at varmen ikke fordeles rigtigt i kirkerummet med stort varme
spild til følge. Det giver selvsagt et højt forbrug af olie til opvarmning. For at sikre det
rigtige inde klima i kirken og for at mindske

energiforbruget, er man i menighedsrådet,
i samarbejde med provstiet, blevet enige
om at udarbejde et projekt, der gør det muligt at opvarme kirken med elvarme /varme
pumpe. Varme kilderne vil blive placeret
under kirkebænkene og derved give en meget bedre og mere ensartet varmefordeling
i kirken. Dermed vil der kunne spares rigtig
mange penge på opvarmningen.
Som I kan læse, er der nogle spændende
projekter i støbeskeen, som vil kunne sikre
et godt indeklima og en lidt varmere fornøjelse at være i kirken, især i vinterhalvåret.
Desuden vil det sikre et godt arbejdsmiljø
for vores personale ved kirken.
Vi håber, i menighedsrådet, at bygge- og
varmeprojektet kan færdiggøres inden for
de næste 1,5 til 2 år.
Ude på kirkegården er vi begyndt at arbejde
på en langsigtet kirkegårdsplan, som skal
tage højde for, at man i stigende grad er
begyndt at urnebegrave. Det vil på lang sigt
give sig udtryk i mere græs på kirkegården
og bedre plads mellem gravstederne.

Vi vil også arbejde på, at der bliver åbnet
op for udsigten ud over Skærup Å. Der vil
blive placeret bænke, som forhåbentlig vil
indbyde til ro og eftertanke, mens udsigten
nydes.
Som nogle nok har bemærket, er der etableret et bålsted på græsplænen ved kirkehuset. Bålstedet bliver flittigt brugt til
diverse arrangementer, bl.a. Nak & Æd for
de yngre kirkegængere. Jeg kan kun opfordre til, at man dukker op, når der bliver annonceret arrangementer, hvor vi laver mad
over bål - det er super hyggeligt.
Det seneste arrangement på plænen var
søndag d. 30 maj, hvor der var rytmisk
gudstjeneste og mad over bål. Et arrangement der mest var målrettet de voksne.
Vi ser frem til nogle gode og hyggelige
stunder i vores kirke, nu hvor det igen kan
lade sig gøre at mødes og synge sammen.
Flemming Skydsgaard
Kirkeværge ved Skærup Kirke
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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.

Til alle tider. Til alle hjem.

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

nybolig.dk
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Lokalrådet Smidstrup - Skærup.
En orientering fra den lokale repræsentant
i lokalrådet, om hvad lokalrådet i årets løb
har beskæftiget sig med.
Allerførst en oplysning om, at lokalrådet
ikke er en forening med en større pengekasse til at dele ud af til lokale projekter.
Lokalrådet forsøger at være bindeled mellem Vejle kommune og lokalområdet, når
de gode ideer om forskellige projekter
opstår. Alt fra trafik til kultur. Ligeledes et
samarbejde med de øvrige lokalråd i Børkop området, for at få indpasset forslag
der dækker over flere områder.
Sidste år var lokalrådet i samarbejde med
Vejle kommune med til at udvikle en samkørsels app. NABOGO som skulle være et
tilbud om fælleskørsel, når det kneb med
offentlig transport. Det var kommunen der
havde fået EU midler til at lave forsøget i et
område med dårlig busforbindelse for at
se om der kunne laves noget samkørsel.
Vi må konkludere, at det ikke er blevet den
store succes.
Trafik i Smidstrup området. Lokalrådet
har arbejdet med trafiksikkerhed for vores
skoleelever. Vi har fremlagt forslag om cykelstier og sikring af fodgængerovergange. Det er forslag som er taget med i det
store katalog, men en ting har vi lært, og
det er at ting tager tid. Vi har endvidere
arbejdet videre med stisystemer rundt i
Smidstrup, idet der har været flere ønsker
om bedre stisystemer.
Der er udarbejdet forslag om et område
til skovrejsning så vi kunne få mere skov

omkring Smidstrup, og samtidigt måske
få lidt støjdæmpning mod motorvejen.
Lokalt i Skærup er der lavet hastighedsdæmpning/bump på Overbyvej. Dette var
første del, og der er et projekt undervejs på
Søndermarksvej af samme slags. Vi har
videre et forslag om en sti for cyklende og
gående langs Søndermarksvej, men dette
skulle afvente det nye byggeri der skal til
at starte op ved Søndermarksvej. Vi har
også haft flere forslag fremme omkring
hovedvejen. Vi har foreslået lyssignal som
den billige løsning, men gerne en tunnel
under hovedvejen. Det er i første omgang
ikke kommet med nogen steder, så vi må
forsøge igen.
Vi ville gerne forbedre Munkevej trafikmæssigt, men det har kommunen ikke
været lydhør over for. Der er herfra lige
indsendt et forslag om et forhøjet kryds
for enden af Søndermarksvej / Munkevej,
og hvis dette går igennem så håber jeg at
hastigheden kan dæmpes på Munkevej.
Samtidigt kunne det hjælpe på trafiksikkerheden for alle de mennesker der kommer gående til børnehaven.
I forbindelse med ny lokalplan for Smidstrup, da har lokalrådet afgivet svar på
hvilke områder vi synes der skal bruges
til bebyggelse og hvordan byen skal udvides. Herunder drøftede vi også vores tidligere forslag om at plejehjemmet, når det
nedlægges, skal forsøges indrettet til boligområde for seniorer. Der er et problem
med ejerforholdet af bygningerne, idet
kommunen ejer en del af det, og boligsel-
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skab ejer den største del. Hvordan dette
skal udmøntes må vi afvente, men vi fastholdt, at det rigtige ville være at forsøge at
lave seniorboliger.
De aktiviteter som har været planlagt sammen med de øvrige lokalråd i det forløbne
år, er alle blevet aflyst på grund af corona
situationen.
Der arbejdes stadig med en udvidelse af
Smidstrup hallen, og her har lokalrådet
haft en mand med i arbejdsgruppen.
Dette var den korte udgave af hvad der har
været oppe at vende i årets løb.

Mvh.
Svend O. Christensen, Søndermarksvej 4,
Skærup.
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FIND MIG PÅ
FACEBOOK & INSTAGRAM

ÅBNER
ULTIMO JUNI
TORPSGADE 15
SMIDSTRUP

WWW.SALONNO24.DK – TLF.60247991

18

19

Første spadestik er taget – 52 nye boliger på vej
I april 2021 påbegyndte VEA ApS første
etape af projektet Skærup Have. Projektets 3 første etaper kommer til at indeholde i alt 52 lejemål fordelt på mellem 68 og 98 kvadratmeter. Boligerne
opføres i gode kvalitets materialer og
alle boliger kommer til at råde over to
gode terrasser.
Halvdelen af de 52 boliger, er allerede udlejet.
Vi forventer at de første
lejere får nøglerne til
deres nye hjem den 1.
januar 2022.
Skærup er en by i udvikling med stort potentiale. Byens attraktive
beliggenhed gør byen til
ideelt sted, at bosætte
sig for både familier,
enlige og par. Skærup
og omegn har meget at
byde på og vi håber at vi
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med projektet, Skærup Have, kan bidrage
til byens fortsatte udvikling.
Er I interesseret i en bolig i Skærup Have?
Så tøv ikke med at tage kontakt til os på
jh@vea.dk // + 45 27 14 48 12

Juletræstænding 2020
Det var desværre ikke muligt at afholde den traditionsrige juletræstænding.
Men selvfølgelig skulle vi have et træ med lys i. Igen i år var vi så heldige at flittige børn havde lavet pynt til træet – det var super flot med de fine store hjerter
- tusind tak for dem.
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KONKURRENCE

Igen i år har vi en lille konkurrence og i år er præmien 2 biobilletter m/popcorn
og sodavand. Der trækkes lod blandt alle rigtige besvarelser.
Afkryds jeres svar og udfyld med navn og adresse.
1. Hvor høj er den store antennemast som står i Skærup? – højde inklusiv top rør
40 m

45 m

50 m

2. Hvornår er Skærup vandværks nuværende bygning opført?
2006

2008

2009

3. Hvornår fik Restaurant Kongelunden sit navn? (tidligere Skærup Forsamlingshus)
2013

2014

2015

4. Hvor mange offentligt tilgængelige hjertestartere er der i Skærup?
1		

2

4

5. Hvilket år blev Skærup Borger og Grundejerforening stiftet?
1970
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1971

1972

KONKURRENCE
6. Hvornår blev vores sheltre sat op ved sportspladsen
2012		

2014

2016

7. Har Skærup Zoo flere end 100 forskellige dyrearter?
Ja

Nej

8. hvilket år blev det ”nye” Sneglehus bygget?
2015

2016

2017

9. Hvor mange år er det siden at Floridor Blomster i Skærup åbnede?
4

5

6

10. hvor mange boliger opføres der i 1. etape af Skærup Have?
42

52

62

Navn:
Adresse:
Afleveres i ”postkassen” inden kl. 15.00. Postkassen vil blive opsat på pladsen
når vi afholder byens dag. Det er tilladt at fotokopier siderne, hvis du ikke vil rive
siden ud af Skærup Avisen. Vinderen udtrækkes i forbindelse med kagebord /
eftermiddagskaffen.
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Byens Dag 2021

Sct. Hans 2021

lørdag den 19/6

onsdag den 23/6

09.00 - 10.00
Gratis morgenmad på pladsen
/i teltet.
		
Kaffe og rundstykker med tilbehør
Sponseret af gode folk i Skærup
10.00 - ?
Vi håber at kunne afholde generalforsamling i teltet
Udførligt program
omdeles separat

19.00
Vil der være bemanding på pladsen
20.00
Er der fakkeloptog fra byparken
Fakler købes til 10,00 pr. stk.
Ca. 20.15
Vil bålet blive tændt af faklerne
Herefter båltale og midsommersang
Der vil være mulighed for at købe øl,
vand og pølser
Der vil være popcorn og snobrød

Pladsen/sportspladsen = Søndermarksvej 101 (ved Tennisbanen)
Alt naturligvis med forbehold for gældende Corona restriktioner.
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Mandag
Fredag
kl. 12-17
Mandag- til
fredag
kl. 12 - 17
Lørdag
Lørdagkl.
kl.9-14
09 - 14
Eller
Ellerefter
efteraftale.
aftale.
Altid
flaget
er ude.
Altidåbent
åbentnår
når
flaget
er ude.

floridorblomster@gmail.com
floridorblomster@gmail.com

25

Vi har overskud
til dig og din
økonomi

Danmarks mest
tilfredse kunder

Vi støtter Personlig rådgiver
lokalt
og direkte kontakt

Toldbodvej 2 · 7100 Vejle · midspar.dk/vejle
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Tømrer-, snedker- og glarmesterarbejde
ALT i totalenterprise, tagarbejde, efterisolering.
Døre-vinduer og glas efter mål.
Om-, ny- og tilbygning samt reperation.

Gert Sørensen / Tømrermester
gert@tomrer-gert.dk / 20 86 65 09
Tømrermester Gert Sørensen ApS
Kontor: 75 86 65 09
Administration: Kappelagervej 36, 7100 Vejle
Værksted: Kringsvej 19, LL. Velling, 7000 Fredericia
www.tomrer-gert.dk
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Multibanen
I 2020 fik vi midler fra Vejle kommune – disse er brugt på en multibane og som
navnet siger, så er der mange muligheder for anvendelse af banen. Vi håber og
tror på at den vil blive flittigt brugt når den er helt færdig.
Projektet har været noget omfattende og der blev nedsat en lille arbejdsgruppe
som med stor iver har sørget for at skaffe de sidste midler og presse på for at
få banen færdig. Stor tak til Ivan, Jan og Svend Otto for den kæmpe arbejdsindsats.
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Se mange flere
billeder på vores
hjemmeside!
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SKÆRUP VANDVÆRK
Beretning fra
Fredericiavej 450, Skærup, 7080 Børkop
 75 86 19 00, CVR-nr. 75 97 36 16
Skærup Vandværk
2020
www.skaerup-vandvaerk.dk
www.skaerup.dk

SKÆRUP VANDVÆRK
Søndermarksvej 3Y, Skærup, 7080 Børkop
 75 86 19 00, CVR-nr. 75 97 36 16
www.skaerup-vandvaerk.dk
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Året 2020 har været et anderledes år for
vores lille vandværk.
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SKÆRUP VANDVÆRK

Fredericiavej 450, Skærup, 7080 Børkop
 75 86 19 00, CVR-nr. 75 97 36 16
www.skaerup-vandvaerk.dk
www.skaerup.dk
www.skaerup-vandvaerk.dk

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 2010.
Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2011.
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Uddrag af generalforsamlingen afholdt den 28. marts 2011.
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Klosterbakken 8-10, Overbyvej 37 og Overbyvej 32. Af andre entreprenøreropgaver kan nævnes Vestermarksvej 40 med for lidt vandtryk.
Vandværket har ca. 11000 m hovedledning at vedligeholde.
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Vandværkets drift og stand

Sct. Hans 2020 blev en anderledes affærer - et Sct. Hans bål
uden arrangement og uden gæster – bålet skulle jo brændes af.
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Skjolds Værksted
33TIUFKÆRVEJ

Dit lokale autoværksted

8, SMIDSTRUP • 75860986 / 23278327 • skjolds.com

AC-AS.dk
VORES GRILL
2749 9226 - Børkop

ÅBENT: Alle dage fra 11.30 - 19.30
Hos os kan du betale med Mobilpay
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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, havefest, 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 2020
Det lykkedes at få afholdt Ren By som grundet Corona var skubbet til 19. september. Heldigvis mødte mange op og vi fik endnu engang fjernet skrald i vores
skønne lille by. Dejligt med jeres store engagement.
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Ren By 2021
Igen i år var vi samlet og fik fjernet skrald fra grøfter og rabatter. 119 kg. blev det
til, hvilket er ret skræmmende når man tænker på at der løbende bliver samlet
op, af folk der går ture. Største genstand i år var en stige. Kæmpe stort fremmøde og skønt at se mange af vores nye beboere. Tusind tak for opbakningen.
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Når skolen starter igen!
- Hjælp vores børn

Når man kommer cyklende på cykelstien langs med Sønderlundsvej, 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.
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Sæt kryds i
kalenderen

Efterår/vinter/forår 2021/2022
Dato: 		Arrangement			Tidspunkt
28. nov.		

Juletræstænding 		

14.30 – 16.00

December

Julebanko			

19.00 - ??

31. dec		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 omdelte indbydelser, når tiden nærmer sig.

39

Kender du værdien af

din bolig?

Boligpriserne ændrer sig hele tiden – derfor kan det være
rart, at kende værdien af sin bolig løbende.

Vi tilbyder en salgsvurdering af din bolig
– det er både gratis og uforpligtende.

Daniell Ravn Normand
Ejendomsmægler, MDE

Emil Kempf
Ejendomsmægler, MDE

EDC Domus Børkop & Brejning
Søndergade 6B, 7080 Børkop
Telefon: 75 86 82 66
Mail: 706@edc.dk
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Nyt fra Skærup tennisklub
2020 blev endnu et super år for Skærup tennis klub. For andet år i træk satte vi
medlems rekord med ca 45 medlemmer. Udlejninger af tennisbanen og udstyr
på timebasis gik særdeles godt, nok bl.a pga. corona, men bestemt også pga.
god bane og fine forhold. Vi håber og tror på at mange kommer igen, da vi stort
set kun fik positive tilbagemeldinger.
Vi har stadig også god opbakning af sponsorer, så det gør at vi samlet set
har en rigtig fin økonomi. Det har faktisk gjort at vi kunne bidrage med 40.000
kr.(15.000 er midler vi har fået fra DGI) til vores nye multibane, som vi håber på
mange får glæde af fremover.
Vi havde planlagt at kunne starte ungdomstræning op i år, men desværre kunne
vores træner ikke få det til at hænge sammen, så hun måtte trække sig. I stedet
for ungdomstræning arbejder vi på at afholde 4-5 events med DGI instuktør for
klubbens medlemmer.
Selvom der er mange der spiller, er der stadig god plads til nye medlemmer, da der
bliver spillet jævnt over hele dagen
og ugen. Priserne er stadig meget rimelige, da vi tager 300
kr pr medlem eller 500 kr
for en hustand, hvori man
gratis kan låne bolde og
ketcher mm.
Leje på timebasis
med udstyr 50 kr for
en time eller 80 kr
for 2 timer.
Se mere på
skaerup-tennis.dk
og vel mødt på
tennisbanen.
- Bestyrelsen
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Sand/Sten/Muld • Asfaltgranulat til grusveje
Sælges og leveres • Tip- og kranbiler

Vognmandsfirmaet
OLUF MØLLER POULSEN
v. Svend Møller Poulsen • Skærup • 7586 6566

RESTAURANT

kongelunden
SKÆRUP
Nederbyvej 15 - 7080 Børkop - Tlf: 7586 1861 / 2020 5670

info@restaurantkongelunden.dk
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Tak!

En stor tak til sponsorer, leverandører,
hjælpere og andre, som er med til at
muliggøre denne avis.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Skærup
Borger- og Grundejerforening

43

