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Kære alle
I år afviklede vi vores generalforsam-
ling på dagen for vores 40 års oprindel-
se af Skærup Borger og Grundejerfor-
ening (14. april) – så hjertelig tillykke 
med os alle sammen. Einer Hau under-
holdt lidt med historien om tilblivelsen 
af foreningen, hvor han var den første 
formand.

Vores første arrangement var 
”aktion Ren By”, igen i samarbejde med 
Grønt Forum, hvor hele Vejle Kommu-
ne blev rengjort. I Skærup deltog om-
kring 40 borgere, vi startede i byparken 
med morgenmad som var sponseret af 
Skærup Handelsplads 
– endnu engang tusinde tak for det. 

Sct. Hans blev gennemført. Vejret var 
dejligt, og der var et flot fakkeltog gen-
nem byen og ned til bålet, heksen blev 
futtet af og John fortalte lidt omkring 
hans oplevelse af Sct. Hans og midsom-
mervisen bød sommeren velkommen i 
vores lille by.

Vores sommerfest blev afviklet i en 
lidt anden udgave og vi satte lidt mere 
fokus på familien. Vi startede ud med 
fælles morgenmad og her var vores tel-
te fyldte – det var så dejligt at se. Her-
efter var der en masse forskellige ”kræ-
vende” aktiviteter, både som gruppe 
og som individuel præstation, der var 
meget latter. Vi fik en Skærup mester i 
5 km løb, Jonas Madsen, han kom ind 
på godt 24 min. 

Aftenen var spontan, hvor grillen blev 
tændt op og man kunne grille eller selv 
medbringe mad, der var rigtig hyg-
geligt. 
Dette koncept vil vi fortsætte med. Vi 
har ligeledes flyttet dagen, og som for-
søg vil vi fremad afvikle den, den 1. 
lørdag i juli måned. Første gang er altså 
3. juli i år. 

I løbet af efteråret fik vi ny belægning 
på Fredericiavej og dermed også en 
svingbane ned til Søndermarksvej 
– denne ære skal vores forening have, 
da vi ringede og skrev til Teknisk For-
valtning flere gange og havde de rig-
tige argumenter, det var bl.a. også et af 
vores ønsker til kommuneplan 2009 – 
2021, indimellem oplever vi da en suc-
ces historie og at vi ikke altid kæmper 
forgæves.

Juletræsarrangementet blev også 
ændret lidt sidste år, her var der jule-
hygge nede på Sneglehusets bålplads, 
og der var arrangeret et Nisseløb i 
skoven, og vi lavede dekorationer, fik 
gløgg og æbleskiver. 
I forbindelse med julen, fik vi lavet 
nogle meget flotte kravlenisser som 
skulle pynte i byen, åbenbart var de så 
flotte at en af dem forsvandt.

Tak for året 2009 
Formanden

Formand:
Chanette Danelund, Klosterbakken 36  75867558
danelund@stofanet.dk  20689007

Næstformand:
Ellen Ravn Habekost, Horstedvej 454  75867130
elrh@ucl.dk  20109113

Sekretær:
Serena Moltrup-Jensen, Solitudevej 10  75862739
Hans.serena@stofanet.dk  26363355

Kasserer:
Hans Westenbroek, Solitudevej 10  75862739
Hans.serena@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:
Frank Johansen, Nederbyvej 18  99556334
frajo@dongenergy.dk

Udlejning:
Per Qvist, Klosterbakken 28  22322796
Perqvist@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem:
Lizzy Kjergaard, Klosterbakken 30  75866672
verner-kjergaard@mail.tele.dk  28242228

Suppleant:
Svend Otto Christensen, Søndermarksvej 4  75866168
sochund@stofanet.dk  20918556

Suppleant:
Tove Hvid, Munkevænget 3  75867529
henry.hvid@mail.dk

Adresseliste for Skærup Borger- og Grundejerforening
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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 
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                              Vognmandsfirmaet 

                  ALFRED NIELSEN A/S 
                                    Egelandsvej 1, Smidstrup, 7000  Fredericia 

                              75 86 00 44 
 
 

 
 

Vognmandskørsel udføres: Specialtransport, Blokvognskørsel, Krankørsel 14-85 t/m, 

Maskintransport, Bådtransport, Lukkede og åbne trailere, Udlejning af container til 

affald, Tipsættevogne, Asfaltkørsel, 

    Gummiged udlejes med og uden fører . Levering af sand, sten og grus. 

 

Ring og få en pris. 
 

SKÆRUP TENNISKLUB 2010

En  lille orientering fra  tennisklubben med områdets 
billigste kontingent.

Tennisklubben er desværre ramt af den samme medlemstilbagegang  som andre, 
så i øjeblikket er vi meget få medlemmer.
Der er således god plads til nye medlemmer, så hvis nogen har ønsker om at prøve 
evnerne på banen, så ret henvendelse til bestyrelsen.
Der er også mulighed for at få nogle prøvetimer for at afprøve talenterne.

Vi har også en stående aftale med Hans Westenbroek, han vil gerne komme og 
fortælle – vise noget om tennisspillets grundregler, hvis der er interesse herfor.

Kontingent i klubben er: Voksne 300 kr. Børn 150 kr., dette er for en sæson som 
normalt er fra 1. maj til  31 oktober, lidt afhængig af vejrguderne.
Hvis der er flere i husstanden som ønsker at spille så er der rabat, således at spiller 
nr. 2 og efterfølgende kun betaler halv kontingent.
Eksempel: 2 voksne og 1 barn. =  525 kr. Så bliver det ikke meget billigere.

Man kan starte med at spille når man er fyldt 10 år.

Bestyrelsen

Formand  Hanne Andersen Munkebakken 14    
Næstformand   Knud Dam Munkebakken 9     
Kasserer Svend O. Christensen Søndermarksvej 4
Medlem Brian Kjær Mølleparken 32        
Medlem Søren Hansen Herslev Kirkevej 67       

Med håb om at se nogle nye talenter og glade motionister 

P.b.v.
Hanne Andersen

75866690
75866799
75866168
21440102
40166188
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Skærup Antenneforening  
 

 

Pakke 1 samt radioprogrammer 
Logo TV - program Kanal Frekvens 

DR1 09 203,25 MHz 

DR2 08 196,25 MHz 

TV 2 11 217,25 MHz 

ARD S09 161,25 MHz 

RTL S10 168,25 MHz 

SAT 1 05 175,25 MHz 

NDR Fernsehen 06 182,25 MHz 

Prøvekanal 07 189,25 MHz 

ZDF 10 210,25 MHz 

   

Radioprogrammer 
Tysk FM P3 88,90 MHz 
Tysk FM P2 90,35 MHz 

Radio Schleswig Holsten 92,15 MHz 
DR P1 93,65 MHz 
DR P3 96,50 MHz 
DR P4 98,65 MHz 

The Voice Trekanten 100,90 MHz 
RTL Radio 102,30 MHz 

VLR 102,90 MHz 

   

Pakke 2 

Kanal 5 DK S13 245,25 MHz 

Discovery S14 252,25 MHz 

TV2 Film S15 259,25 MHz 

Animal Planet S16 266,25 MHz 

DK4 
(Kommer snart) S17 273,25 MHz 

TV3 S18 280,25 MHz 

Eurosport S19 287,25 MHz 

TV2 Zulu S20 294,25 MHz 

3+ S21 303,25 MHz 

TV2 Sport K21 471,25 MHz 

TV2 Charlie 25 503,25 MHz 

Kanal 4 68 847,25 MHz 

TV6 29 535,25 MHz 

3 Puls 48 687,25 MHz 
DR1, DR2, 

TV2,
Danske 
Digitale 

Kanaler del 1 
30 MUX 1 

DR Update,  
DR Kultur, 

DR HD, 
DR Ramasjang 
FolketingsTV 

Danske 
Digitale 

Kanaler del 2 
44

MUX 2 
(Kan kun 

tages med 
MPEG4)
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Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside: 
www.skærup-antenneforening.dk
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Kirkeministeriets tanker
På det seneste har Kirkeministeriet 
arbejdet på at gøre tilgængeligheden 
bedre omkring landets kirker. 
Det er der god grund til; det skal i al 
fald ikke være de praktiske forhold, 
som forhindrer mennesker i at kom-
me til kirken. Samtidig er det også en 
opgave, som kan være kompliceret at 
løfte, da mange kirker – bl.a. vores i 
Skærup – jo er gamle bygninger, som 
vi ikke må gøre hvad som helst ved, 
selvom noget kunne give god mening.  

Handicap-venligt toilet og 
lydanlæg  i Skærup
Ved Skærup kirke har tankerne længe 
været i gang i menighedsrådet. Og flere 
af dem er allerede blevet realiseret: 
I kirkehuset er der nu færdigetableret 
et toilet, som er lyst og stort, og som 
også kan anvendes af gangbesværede 
og kørestolsbrugere. Dette toilet er 
sædvanligvis åbent i dagtimerne i hver-
dagen og i forbindelse med gudstjene-
ster og kirkelige handlinger.
Tilgængelighed handler også om at 
kunne høre, hvad der bliver sagt. Det 
er vores indtryk, at lydanlægget nu 
fungerer som det skal – når der vel at 
mærke ikke er nogen, som drejer på 
skala-knappen, som tilfældet var til 
årets konfirmation!! Men vi er hele 
tiden afhængige af, at personer med 
brug for det indbyggede teleslyngean-

læg gør os opmærksomme på, hvis det 
ikke fungerer optimalt. 
 
At komme ind ad døren…
Vanskeligere er det at komme ind ad 
selve kirkedøren, hvis man f.eks. er kø-
restolsbruger. Løsningen er dog ikke 
længere end et menneske væk, idet vi 
har en kørerampe, som let kan lægges 
ud over dørtrinet. Den er der for at 
bruges, og vi er her for at hjælpe 
hinanden. 

…og at være med i nadveren
Et problem, som det ikke rigtig er til 
at løse hos os, er trappen op til alteret, 
som gør, at det for nogle kan være van-
skeligt at komme op og deltage i nad-
veren sammen med de andre. Der er 
gelænder, og ofte er der også en venlig 
arm til rådighed. Men for nogen er det 
ikke nok, og så kan man ikke komme 
op. Derimod kommer jeg og kirkesan-
geren gerne ned til bænken med brød 
og vin i forbindelse med nadveren, hvis 
vi får et praj om det inden gudstjene-
sten.
I øvrigt kan det også for nogen være et 
problem at knæle oppe ved alterskran-
ken. Da er man velkommen til at del-
tage stående. Det er det, der møder os 
i nadveren, der er det afgørende; ikke 
hvor eller hvordan vi nu er i stand til 
at møde op.

Er tærskelen for høj?
Noget helt andet er så, om man fø-
ler, at tærskelen til kirken er for høj – 
ikke fordi man er gangbesværet, men 
fordi… ja, hvad er det i grunden der 
kan gøre, at man føler, at her er det lidt 
svært at komme ind? Eller hvad er det 
der gør, at man omvendt kan føle, at 
her var tærskelen dejligt lav og jeg følte 
mig hjemme, da jeg var i kirken? Hvis 
du gør dig overvejelser omkring det, så 
hører vi meget gerne fra dig. 
Kirken er jo ikke en dagligstue. Men 
den er vores allesammens hjem. Og det 
er godt at kunne føle sig hjemme i sit 
hjem! 

En af konfirmandernes favoritsalmer 
også i år var nr. 331 i Salmebogen. Den 
handler om det underlige hus, som kir-
ken på den måde er. Første vers lyder: 

Uberørt af byens travlhed
og trafikkens tunge brus,

som en helle midt i larmen
står det underligste hus.

Stilhed, der er livets egen,
overdøver dagens krav,

her hvor Helligånden holder
åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,

her har kærlighed sit sted,
hvor Guds søn er sammen med os

under Helligåndens fred, 
og da føler vi en stund,

at vi står på hellig grund, 
og at livets mening lyder fra 

vor skabers egen mund. 
 (Lars Busk Sørensen, 1990)

Glædelig sommer  - indenfor og udenfor kirken!
Bente K. Rosenkrants

Tilgængelighed i kirken - også i Skærup

ˮ

ˮ
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TØMRER-, SNEDKER- OG 

GLARMESTERARBEJDE 

ALT i totalentrepriser –tagarbejde –efterisolering. 

Døre –vinduer og glas efter mål. 

Om -, ny– og tilbygning samt reparation 

Tømrermester 

Gert Sørensen APS 
Kappelager 36 -7100 Vejle 

Værkstedsadresse : 

Kringsvej 19, L.Velling, 7000 Fredericia, 7586 6509 

Fax 7586 3309 - Bil.Tlf 2086 6509 
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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

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.

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 va-
skemaskiner. 

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 et 
ledningsbrud. Det var nede i skoven i forbindelse med et gravearbejde ellers må vi 
sige at vi er blevet forskånet for alvorlige brud. 

Vandværkets tilstand
Ved afleveringen af det nye vandværk har bestyrelsen rådført sig med ekstern råd-
givning for bygningsfejl og mangler, byggerådgiveren fra OT Consult fandt 22 
punkter som kunne være bedre, disse fejl blev forelagt Midtjysk-vand som fik ud-
bedret de væsentlige fejl (som huler i undertaget – dårlig isoleringen – manglefuld 
udluftning af loftet). Andre fejl såsom forskellighed af mursten og mørtel kunne 
ikke repareres.
I forbindelse med idriftsættelse af det nye vandværk var der desværre et par uheld 

med samlingerne på ledningsnettet, men ellers er indkøringen af værket gået godt, 
og vi holdt indvielse på vandværket i juni måned, hvor der mødte mange borgere 
op, vi havde en god formiddag hvor der blev holdt tale af en repræsentant fra FDV, 
og man kunne se hvordan det nye vandværk tog sig ud, der blev serveret pølser, øl 
og vand, grunden hvorpå vi har bygget det nye vandværk er målt op og har fået sit 
eget matr. nr. Samtidig med nedrivningen af det gamle vandværk har vi også lukket 
den sidste boring af de gamle, de er sløjfet helt nu og jorden er planeret så det igen 
kan bruges som landbrugsjord.

Forbrug i 2009
Det aflæste vandforbrug i 2008 var 40070 m³ i 2009 har vi brugt 40566 m³ et mer-
forbrug på 496 m³, vi holder samme vandpris i 2010.
Aflæsningskort blev udsendt for sent til forbrugerne der var sket en teknisk fejl hos 
Tre-For, som de beklagede og undskyldte.
Elforbruget er stort set som sidste år, men ser ud til at være stigende, vi juster til 
stadighed på køretiden af pumperne, så vi bruger et minimum af strøm på de tider 
af døgnet hvor vandforbruget er mindst. Det kommende år vil give os et bedre bil-
lede af hvordan elforbruget bliver fremover.

Økonomien
Der ikke brugt af den trækningsret på kr. 700.000,00 som vi havde en aftale med 
banken om, så vi har en økonomi som for tiden lige løber rundt. Steen kommer 
nærmere ind på regnskabet senere.

Møder og messer
Bestyrelsen var til ”to gå hjem møder” hos vores smed Gårslev VVS ang. fjernaf-
læsning af vandmåleren. Der har også været er par messer vi har deltaget på, for 
tilstadighed at følge med i det nye inden for vandværks vedligeholdelse. 
(Bestyrelsen arbejder med tanken om at få GPS registreret  på ledningsnettet, så er 
det nemmere at overse hvor vi har de forskellige ventiler og stophaner).

Fremtid  
Vi skal have skiftet de sidste vandmålere, beplantet og asfalteret omkring vores nye 
vandværk, i forbindelse med beplantningen skal vi også have planeret ordentlig 
omkring vores boringer. Med hensyn til anlægsarbejde er der ikke noget der står 
lige for døren, vi tager det roligt og spare penge sammen, til de ønsker bestyrelsen 
har, for at vi til stadighed har et godt ledningsnet (men vi skal have undersøgt 
ledningen ad Vestremarksvej da der tilsyneladende i forskellige perioder er for lidt 
tryk på vandet.)

{



1716

Skærup 1964-1966 Skærup 1992
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Ren by 2010

Ved aktion “Ren by” 
startede vi med rund-
stykker (sponseret af 
Skærup Hanselsplads)
Herefter gik vi rundt 
og samlede affald i og 
udenfor byen.
- Vi havde en rigtig 
god dag sammen.

ˮ
ˮ

Så er forårssæsonen startet op. Vi mød-
tes lørdag den 24 april kl 10.00, hvor 
vi rengjorde pladsen, og samlede den 
første af vores to nye bord/bænke. Den 
sidste bænk er nu også samlet, således 
at vores brugere nu kan fornøje sig med  
det nye inventar. De gamle bænke var 
efterhånden godt brugt. Efter rengø-
ringen afholdt vi vor årlige generalfor-
samling, hvor vi fik lidt at styrke os på, 
ligesom vi kunne byde velkommen til 
to nye medlemmer.

 Af arbejde i år står tjæring af knuser-
hyttens tag for, ligesom hele knuserhyt-
ten skal imprægneres. 
De blomsterløg vi plantede sidste år, 
har været fremme, så sammen med vo-
res nye vimpel, har pladsen taget sig hel 
pæn ud.

Vi mødes den sidste lørdag (kl 10.00 ) i 
månederne april – september, hvor  vi 

forskønne og udvikle/skabe nye ting, 
planter, træer med.
Vi kan sagtens finde plads til dig, og 
hvis du ikke ønsker, at deltage i det fy-
siske arbejde, er du meget velkommen 
som passivt medlem.

Medlemskabet koster 100 kr årligt for 
såvel aktive som passive.

Med venlig hilsen og på gensyn i 
BYPARKEN

Torben Madsen
Oldermand

SKÆRUP BYPARK
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Vi er tæt på det hele

I Vestfyns Bank har vi et godt kendskab 
til forholdene i det nære samfund, som 
vi er en del af. Hvor vi etablerer os, enga-
gerer vi os også. Det vil du mærke som 
kunde hos os.

Den nærmeste medspiller
Lad os komme på banen, når du skal 
snakke økonomi. Kontakt os på telefon 
eller mail for en uforpligtende snak over 
en kop kaffe.

Filialdirektør Hanne Sanko
Tlf. 7663 7665 • hsa@vb.dk

Vi er tæt på det hele

I Vestfyns Bank har vi et godt kendskab 
til forholdene i det nære samfund, som 
vi er en del af. Hvor vi etablerer os, enga-
gerer vi os også. Det vil du mærke som 
kunde hos os.

Den nærmeste medspiller
Lad os komme på banen, når du skal 
snakke økonomi. Kontakt os på telefon 
eller mail for en uforpligtende snak over 
en kop kaffe.

Filialdirektør Hanne Sanko
Tlf. 7663 7665 • hsa@vb.dk

 

 

 



2322

Mikkelsens´s Auto kan klare både store og små reparationer og service-
eftersyn, samt områder som f.eks. dæk, fælge, styretøj, bremser, stød-
dæmper, udstødning, batterier, olieskift m.v. 

Vi servicerer alle bilmærker og modeller, som findes på markedet, og 
opretholder fabriksgarantien på nye biler. Så alderen på din bil har ingen 
betydning. 
 
Når vi reparerer din bil benytter vi os af professionelle reservedelsgros-
sister, som levere varer af høj kvalitet. 
 
Vi tilbyder opbevaring af dæk og fælge.   

Ring for tidsbestilling på 
 

29 62 30 33   
eller send en mail på 

scm@mikkelsens-auto.dk 
 

Fredericiavej 461, Skærup 
www.mikkelsens-auto.dk 

Medlem af 

Medlem af:

Mikkelsens´s Auto kan klare både store og små reparationer og service-
eftersyn, samt områder som f.eks. dæk, fælge, styretøj, bremser, stød-
dæmper, udstødning, batterier, olieskift m.v. 

Vi servicerer alle bilmærker og modeller, som findes på markedet, og 
opretholder fabriksgarantien på nye biler. Så alderen på din bil har ingen 
betydning. 
 
Når vi reparerer din bil benytter vi os af professionelle reservedelsgros-
sister, som levere varer af høj kvalitet. 
 
Vi tilbyder opbevaring af dæk og fælge.   

Ring for tidsbestilling på 
 

29 62 30 33   
eller send en mail på 

scm@mikkelsens-auto.dk 
 

Fredericiavej 461, Skærup 
www.mikkelsens-auto.dk 

Medlem af 

Mikkelsens
Auto

Toptext

Midttext

Bundtext

Logo

Billede

Baggrund

danskebank.dk/fordele

Kan jeg få samme
pinkode til alle mine kort?

Hos os kan du.
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Foreningen Skærup Forsamlingshus
På  foreningens årlige generalforsamling, som blev afviklet onsdag, den 14. april, blev der 
valgt en helt ny bestyrelse, idet den tidligere bestyrelse ikke ønskede genvalg – efter at deres 
forslag om nedlæggelse af foreningen indenfor 4 uger blev nedstemt.

Den nye bestyrelse består af:

Formand:  Ivan Bloch Sørensen 2279 7610
Næstformand: Bodil Christensen  3028 3008
Sekretær:  Else Lykke  3032 3233
Kasserer:  Chanette Danelund  2068 9007  
Medlem:  Jørgen Sørensen  7586 6601

Bestyrelsens opgave er, at sikre foreningens formue på ca. 100.000 kr. forbliver og bruges i 
Skærup, samt når der er fundet en løsning på dette, at nedlægge ’Foreningen Skærup For-
samlingshus’ på en ekstraordinær generalforsamling i henhold til foreningens vedtægter.
Til det med formuen har vi brug for jeres hjælp, og ønsker derfor, at høre din mening og 
dine forslag til anvendelse af den, og annoncerer hermed idé konkurrencen:

”Aktiviteter, arrangementer og andre idéer til styrkelse af sammenholdet i Skærup”.
 Drøft det i hjemmet, drøft det med naboen, drøft det på vejen eller dem i kender rundt i 
byen og send efterfølgende forslagene til ivanbloch@nypost.dk eller aflever dem i postkas-
sen på Munkehegnet 12 – senest den 15. august. Husk på der er mange penge til rådighed, 
så der kan virkelig skabes noget nyt og bevarende for fremtiden.
De bedste forslag vil selvfølgelig blive præmieret og omtalt, når den næste fællesspisning 
i Skærup Forsamlingshus bliver afholdt, onsdag den 1. september kl. 18.00, med en - for 
denne gang -  meget billig kuvertpris. 
Mere om tilmelding til dette arrangement senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen 
og mød frem i stort antal. Prøv at få de naboer og genboer med, som ikke har været til fæl-
lesspisningen før. Vi skulle gerne fylde forsamlingshuset denne aften.
Husflidsmessen, som igennem mange år har været en stor udstillings- og publikumssucces 
i Skærup Forsamlingshus, men også meget arbejdskrævende for bestyrelsen, vil foreningen 
ikke afholde mere. De populære Fællesspisninger og Bankospil forventer foreningen kan 
køre videre i andet regi.

Ivan Bloch Sørensen
Formand

➲ Alt i nybygning og reperation

➲ Total- og hovedentrepriser

➲ Døre, vinduer og udestuer

➲ Hjælp til GØR-DET-SELV-FOLK med halvfabrikata

TLF. 7586 0253
Håstrupvej 66, Smidstrup, 7000 Fredericia

Poul Clemmensen & Co
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Efter flere års arbejde er vi i  arbejds-
gruppen ved at nå vort mål med Skæ-
rup Anlæg.

Den gamle branddam var efterhånden 
ikke nogen pryd for Skærup, derfor 
bad vi daværende Børkop Kommune 
om nedlæggelse af branddammen. Vor 
ansøgning og ide blev positivt modta-
get, og ved ansøgning fik vi 5.000 kr til 
opstart.
Arbejdet er blevet udført af mange 
frivillige hjælpere, nogle fra Skærup 
Bænkelaug, og mange andre fra begge 
sider af hovedvejen.
Som anlægget fremstår nu, kan det 
tydeligt ses at rigtig mange gode og 
spændende ideer er blevet ført ud i li-
vet.

Et så stort projekt som dette kræver er 
godt håndelag og stor interesse for 
projektet.
Eigil Schmidt har med sin store erfa-
ring været en god leder af arbejdet, 
især med opfyldning af jord og ikke 
mindst det store arbejde med stensæt-
ningen. Han har gennem årene sam-
men med de øvrige frivillige udført et 
meget stort og uegennyttigt arbejde til 
forskønnelse af anlægget.

Intet kan gøres uden materialer – og 
dermed også kroner, men vi har hel-
digvis modtaget stor opbakning fra fle-
re sider fx Foreningen Skærup Forsam-

lingshus, Vejle Kommune, vognmand 
Svend Poulsen ligesom flere private har 
sponseret til arbejdet og materialer.
Denne store støtte er vi meget taknem-
lige for.

Disse midler og tjenester er brugt til de 
ting, der nu ses i anlægget bl a en me-
get nødvendig rengøring, renovering 
og opmåling af vores nu flotte genfor-
eningssten, brobyggeri med lys, flotte 
borde og bænke, legeplads, petanque-
bane mv.

I efteråret 2009 er der plantet forskel-
lige træer, buske og blomsten, hvor da-
merne var særdeles aktive.
Noget af det nyplantede har nok ikke 
overlevet vinteren, men i så fald vil 
dette selvfølgelig blive erstattet af nye 
planter. 
Det er vort håb, at Skærup Anlæg vil 
blive til glæde og gavn for Skærups be-
boere og alle dem, der gæster vores lille 
by.

En stor tak til alle i arbejdsgruppen. 
Det har været et langt hårdt tag, men 
samværet og det gode humør var en 
dejlig oplevelse for alle.

Med stor hilsen 
og på gensyn i anlægget.
Bent Faurschou

Skærup Anlæg

 

 

 

 

 



2928

           TANDLÆGERNE  •  NY BODER 4 • 7080 BØRKOP 
        ANNE-MARIE & BENT DEVANTIER 
        TLF. 75 86 60 12 
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Udkantsdanmark har i foråret 2010 
været et hot emne. En hel uge anvendte 
Danmarks Radio i tv til at belyse pro-
blematikken med affolkning af lands-
byerne og udbygning af de større byer 
i Østjylland og Københavnsområdet. 
Det vækkede nogle tanker hos mig om, 
hvor er Skærup i denne udvikling? Kan 
Skærup stoppe udviklingen eller kan 
Skærup få del i udviklingen. Og hvor-
dan ser delen så ud?

Ja, følgende er et bud på en fantasi eller 
en drøm. Landsbyerne står overfor en 
omdannelse fra en slags opholdssted 
for natten til en slags blødere velfærd-
stilværelse, hvor landsbyen tilbyder en 
identitet i form af et friluftsområde 
med forskellige udendørs aktivitetsmu-
ligheder og et fællesskab med gode ven 
– og naboskaber. For at landsbyen kan 
overleve er det vigtigt med en følelse af 
et stærkt tilhørsforhold.

Her er og har Skærup unikke mulighe-
der. Jeg forestiller mig Skærup udbyg-
ger sit friluftsområde omkring fod-
boldbanen med 

en bålhytte, grill faciliteter og et par 
udendørs motionsredskaber for alle 
aldre. Jeg forestiller mig også, at byen 
fortsat kan samle kræfter til en årlig 
byfest med dyster mellem gaderne eller 
anden form for fællesskabsaktiviteter 
–  det skaber et godt tilhørsforhold. 
En byfest har mange elementer i sig 
– det være sig det fælles arbejde med 
organisering og afvikle byfesten med 
aktiviteter til at være en deltager, der 
kommer og tager del i fællesskabets 
tilbud.

Sluttelig forestiller jeg mig også at for-
eningerne går sammen med virksom-
hederne og udarbejder en profilbrochu-
re til udlevering til ejendomsmæglere. I 
Skærup har vi meget at tilbyde famili-
erne lige fra højhastigheds internet til 
hjemmearbejdspladsen, børnepasning, 
friluftsaktiviteter, etc.

Lad os med nye ord og lidt investerin-
ger give Skærup en ny identitet, der 
imødekommer den aktive velfærdstil-
værelse.

Skærup kan få del i udviklingen!

Skærup år 2025
Af John M. Christensen, formand,  

Smidstrup - Skærup Lokalråd



 

 

 

En stor tak til sponsorer, leverandører, hjælpere og 
alle andre, som er med til at muliggøre denne avis. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Skærup 

Borger- og Grundejerforening 


