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Kære alle

P

å sidste generalforsamling
anmodede bestyrelsen om
en kontingentforhøjelse til
250,- dette blev enstemmigt godkendt. Da vi skulle udsende opkrævning via PBS, var der en meget
tidlig sætternisse på spil, så der blev
kun opkrævet 200,-. Den næste opkrævning vil blive på det korrekte
beløb, nemlig 250,-, så det er blevet
en langsom tilpasning og alle har
sparet 50,- .
I forbindelse med opkrævning
af kontingent, har der været flere
spørgsmål eller øf, da vi bliver ved
med at sende opkrævning ud til
borgere, som ikke ønsker at være
medlem og det er fuldstændigt korrekt. Vi sender ud til alle, og det
udsendes på gadenavn og husnr.,
vi har ikke den forkromede løsning
på, hvordan vi undgår at genere
ikke medlemmer, da opkrævning
foregår via PBS og her er det adressen der bestemmer, på denne måde
bliver ingen glemt. Så jeg beklager,
at vi bliver ved med at genere.
Vores første arrangement var Ren
by i April, hvor vi startede med
morgenmad som var sponseret af
Skærup Handelsplads.
Alt i alt et fint arrangement med en
flot deltagelse.
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Sct Hans kom igen den 23 juni,
vejret viste sig fra den gode side og
mange borgere kom ned og så
heksen blev futtet af. Dette arrangement er vi gode til at bakke op
– her kan vi noget som Smidstrup
ikke kan.
I Juli afviklede vi vores familiedag/
sommerfest, som et forsøg, da der
ikke har været ret stor tilslutning i
AUG de sidste par år. Med beklagelse kunne jeg konstatere, at det
blev tilslutningen ikke større af,
tværtimod.
Vejret på dagen var super – næsten
for varmt, så mange valgte at sidde
hjemme i haven. Hvis opbakningen
ikke bliver større, bliver dette arrangement droppet.
I år bliver familiedagen/sommerfesten afviklet 25 Juni. Allerede 23
Juni vil teltene blive sat op, hvor der
så vil være mulighed for et fællesskab/fællesspisning i forbindelse
med Sct. Hans aften.
Vores Julearrangement 1. søndag i
advent, er sat i bero, grundet manglende tilmelding. Jule udsmykningen i byen har udviklet sig, idet der
var sat 11 nisser op rundt i byen, og
der var heldigvis også 11 nisser da
vi skulle tage dem ned.
På sidste ordinære generalforsamling blev vi opfordrede til at overtage
forskellige aktiviteter fra Forenin-

gen Skærup Forsamlingshus.
Dette skulle lige vendes og
drejes og vi har afholdt en
møderække med den nye
bestyrelse i foreningen og
det resulterede i en ekstraordinær generalforsamling 22 NOV,
hvor generalforsamlingen godkendte
en fusion, samtidig
blev der også overdraget nogle
ideer, som vi har forpligtigede
os til at arbejde videre med. Vi
har gjort de første træk til nedsættelse af en arbejdsgruppe omkring
etablering af trampestier i Skærup.
Ved Vejle Kommune er der muligheder for at søge om midler til sådanne projekter, for at søge, skal vi
have lavet en detailplan og et budget, jeg håber, at vi bliver klar til at
søge næste gang Kommunen åbner
sparegrisen lidt.
En anden opgave vi også fik, var at
se hvor der kan placeres bænke i
byen – dette er vi også begyndt at se
på, men det hænger også lidt sammen med hvor vi vil etablere stier,
så det bliver en helhed.

Jeg syntes at det er en god ide, der
skal så findes nogle ildsjæle til at
overtage disse arrangementer, bestyrelsen er selvfølgelig med på sidelinjen. Så, kære borger, hjælp os
lidt.
Jeg vil meget gerne opfordre til, at
vi bliver bedre til at bakke op omkring vores familiedag/sommerfest,
vi har det jo hyggeligt, når vi først
er i gang.
Mange hilsner
Formanden

Banko, blev gennemført i DEC, det
var rigtig godt besøgt, jeg tror vi var
omkring 85. Jeg har fået henvendelser, omkring afvikling af flere
Banko arrangementer.
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Af emner har vi:
Flag

Adresseliste for Skærup Borger- og Grundejerforening

Formand:

Chanette Danelund, Klosterbakken 36
danelund@stofanet.dk

7586 7558
2068 9007

Næstformand:
Lizzy Kjergaard, Klosterbakken 30
verner-kjergaard@mail.tele.dk

Sekretær:

Serena Moltrup-Jensen, Solitudevej 10
hans.serena@profibermail.dk

7586 6672
2824 2228
7586 2739
2636 3355

Grill
Som medlem af Skærup Borger og Grundejerforening
er det gratis at låne ting hos os, dog skal det afleveres Kloakrenser
Lyskæde m/kulørte pærer
i samme stand som det er udlånt i.
Rensebånd
Alu Stige 7 m.

Af emner har vi:
» Flag
» Grill
» Kloakrenser
» Lyskæde m/kulørte pærer
» Rensebånd
» Alu stige 7 m.
Pavillontelt udlejes (6 x 8 meter)
Gulv til pavillon

Pavillontelt
kr. 250,00udlejes (6 x 8 meter)
Gulv til pavillon

kr.
kr.

kr. 250,00

ikke
koster det kr. 100,00 ekstra pr. del)
(For ikke medlemmer koster det kr. 100,00 (For
ekstra
pr.medlemmer
del)

Kasserer og udlejning:

Hans Westenbroek, Solitudevej 10
hans.serena@profibermail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Frank Johansen, Nederbyvej 18
frajo@dongenergy.dk

7586 2739
2852 1717
9955 6334

Henvendelse til:

Henvendelse til:
Hans Westenbroek, Solitudevej 10,
Tlf. 2852 1717/7586 2739
Afhentning/aflevering efter aftale med Per
HansQvist
Klosterbakken 28
Tlf. 2232 2796
Afhentning/Aflevering efter aftale med

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

Suppleant:

Tove Hvid, Munkevænget 3
toveahvid@live.dk

7586 6168
2091 8556

Side 1 af 1

6019 4656

OPRÅB:
Vi mangler stadigvæk 2 suppleanter til vores bestyrelse.
Kom nu ud af busken, og støt vores dejlige by.
Vi skal jo gerne være i udvikling og IKKE afvikling.
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SKO, HERRE- OG JUNIORTØJ
BURGDORF
BURGDORF
BURGDORF
SKO, HERRE- OG JUNIORTØJ
BURGDORF
BURGDORF
Nyboder 8-10 . 7080 Børkop . Tlf. 75 86 88 88

SKO, HERREOG JUNIORTØJ
SKO, HERREOG JUNIORTØJ
Nyboder
8-10 . 7080
. Tlf.
Nyboder 8-10
. 7080 Børkop
. Tlf.Børkop
75 86 88
88 75 86 88 88

SKO, HERRE- OG JUNIORTØJ

Nyboder 8-10 . 7080 Børkop . Tlf. 75 86 88 88

Nyboder 8-10 . 7080 Børkop . Tlf. 75 86 88 88

Butik

BURGDORF
BURGDORF
BURGDORF
BURGDORF
BURGDORF
NYBODER
BODER
10
· BØRKOP
NYBODER
BODER
·10BØRKOP
NY
10
BØRKOP
21 10
7080
NY
BODER
BØRKOP
NY
· ·BØRKOP
TELEFON
7575
86
88
88
TELEFON
75
86
88
88
Telefon
TELEFON
8888
88
TELEFON
8675
8886
88
TELEFON
86
88

Vognmandsfirmaet

ALFRED NIELSEN A/S
Egelandsvej 1, Smidstrup, 7000 Fredericia
 75 86 00 44

BURGDORF
O,
HERREOG
JUNIORTØJ
BURGDORF
HERREOG JUNIORTØJ
O,SKO,
HERREOG JUNIORTØJ

BURGDORF
URGDORF
, HERRE- OG JUNIORTØJ
SKO, HERRE- OG JUNIORTØJ

URGDORF

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.

Nyboder 8-10 . 7080 Børkop . Tlf. 75 86 88 88

Nyboder 8-10 . 7080 Børkop . Tlf. 75 86 88 88

8-10Børkop
. 7080 Børkop
. Tlf.
boderNyboder
8-10 . 7080
. Tlf. 75 86
8875
8886 88 88
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SKÆRUP TENNISKLUB 2011
Bestyrelsen
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Medlem

Hanne Andersen, Munkebakken 14
Knud Dam, Munkebakken 9
Svend O. Christensen, Søndermarksvej 4
John Jacobsen, Klosterbakken 10
Brian Kjær, Mølleparken 32

7586 6690
7586 6799
7586 6168
7586 6507
2144 0102

Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00

En lille orientering fra tennisklubben med områdets billigste kontingent.

Vi har også en stående aftale med Hans Westenbroek, han vil gerne komme og
fortælle – vise noget om tennisspillets grundreg
ler, 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.
Med håb om at se nogle nye talenter og glademotionister
P.b.v.
Hanne Andersen

Alt tapet- og malerarbejde udføres til rimelige priser

Vi sætter kulør på boligen
Malermester

Freddy Mikkelsen

Tårnet 10 Skærup 7080 Børkop
Tlf.: 75 86 61 95 20 46 32 80
Fax: 75 86 61 75
MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING

STOUSTRUP COLLECTION
STOUSTRUP
COLLECTION
Har du brug for et nyt logo, skal
BENEDIKTE S. FUGLSANG
STOUSTRUP
dit gamle logo rentegnes, har
STOUSTRUP
du nogle gamle billeder, der skal
STOUSTRUP
gøres pænere, skal du have
STOUSTRUP
lavet en folder, brochure, plakat,

STOUSTRUP
en hjemmeside, visitkort eller noSTOUSTRUP
get helt andet?
STOUSTRUP
STOUSTRUP
Så kontakt mig gerne...
STOUSTRUP
STOUSTRUP
STOUSTRUP
STOUSTRUP
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STOUSTRUP COLLECTION

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.

COLLECTION
Mediegrafikerelev
COLLECTION
Grafiker på Skærup Avisen 2010/2011
COLLECTION
Mail:
COLLECTION
benedikte@stoustrup-collection.dk
COLLECTION

COLLECTION
Web:
COLLECTION
www.stoustrup-collection.dk
COLLECTION
COLLECTION
COLLECTION
COLLECTION
COLLECTION
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Skærup Antenneforening

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

Radio programmer

NDR kultur
NDR 2
Radio Schleswig Holstein
DR P1
DR P3
DR P4 3KN
The Voice Trekanten
RTL Radio
VLR

88,90 MHz
90,35 MHz
92,15 MHz
93,65 MHz
96,50 MHz
98,65 MHz
100,90 MHz
102,30 MHz
102,90 MHz

Frekvens

Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside:
www.skærup-antenneforening.dk
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Et skib er stævnet ind i Skærup kirke!

D

er var engang, hvor man
kunne sejle helt ind til Skærup
kirke. Det kan man ikke mere,
men alligevel er et skib stævnet helt
ind i kirken! Det er vi meget glade for.
Skibet er en gave fra Niels Jørgen Nielsen, som har været graver ved kirken.
Dengang han var graver her, boede han
tilmed i det lille røde hus, som nu er
kirkehus.
Det smukke kirkeskib er en tro kopi af
skibet ”Martha”, som ind imellem kan
ses i havnen i Vejle. Så da vi officielt
modtog skibet ved en festgudstjeneste
skærtorsdag, var kirken ikke blot fyldt
af folk fra sognet og fra Niels Jørgens
familie, men også af en flok fra foreningen omkring dette skib. Det har taget
Niels Jørgen 2 år at lave skibet, som er i
egetræ. Selv de mindste detaljer er med
– og flaget er ikke bare klipset eller limet på; det er hejst op i masten! Tak for
den meget fine gave, Niels Jørgen!
I Danmark er der en vis tradition for at
hænge skibe op i kirkerne. Det kan der
være flere grunde til: sømænd har fra
gammel tid måske været taknemlige
over en sejlads, som gik godt - eller
har håbet på, at de fremtidige ture ville
falde godt ud. Under alle omstændigheder foregår en del af hændelserne
omkring Jesus fra både. Ikke mindst
er han sammen med disciplene på en
stormfuld sejlads.
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Stemningsbilleder fra vores
Sct Hans aften i Skærup

Skibet i kirken minder os om, at heller
ikke vi er alene nogen steder undervejs
i det, vi kan kalde vores livs sejlads.
Lys på kirken
Som mange har bemærket, er der også
sket forandringer udenfor kirken: der
er kommet lys på kirken om aftenen.
Især i vinters udtrykte mange glæde
over det. Når nu vi har sådan en køn
kirke, så er det da også dejligt, at den
får lov at blive set på denne måde.
I det hele taget er der mange, der nyder
både kirkens udseende udefra, og kirkegården og omgivelserne som måske
er allersmukkest lige her om sommeren. Men også kirken indvendig, det
gode åndehul, hvor der er mulighed for
at finde ro i sindet og lys over vores liv.
Sognepræst Bente Rosenkrants

Niels Jørgen Nielsen hænger kirkeskibet op
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Aktivitetsoversigt 2011
23. Marts
23. Marts
2. April
23. Juni
25. Juni
6. September
8. November
7. December

danskebank.dk/fordele

Fælles Spisning
Generalforsamling
Ren by
Sct. Hans
Familiedag/Byfest
Fælles Spisning, her vil vi vise
Danmark – Norge på storskærm
Fælles Spisning
Julebanko

Så starter skolen igen!
- Hjælp vores børn

t
xt
ext

und

Kan jeg få samme
pinkode til alle mine kort?
Hos os kan du.
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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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SKÆRUP
SKÆRUPVANDVÆRK
VANDVÆRK
Fredericiavej 450, Skærup, 7080 Børkop
Søndermarksvej 3Y, Skærup, 7080 Børkop
 75
00,00,
CVR-nr.
3616
16
75 19
86 19
CVR-nr.75
75 97
97 36
86
www.skaerup-vandvaerk.dk
www.skaerup-vandvaerk.dk
www.skaerup.dk

Andelshaver-information
for Skærup Vandværk 2011
Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2010.
Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2011.

Bestyrelsen består af følgende:

Bestyrelsen
består
af følgende:
Formand
Nikolaj Jensen
75861766 / 2021 9874
Næstformand Claus Friis Nielsen 7586 6664 / 2555 3635
Formand		
Nikolaj
Jensen 		
75861766 / 2021 9874
Sekretær
Niels Otto Nielsen
7586 6956 / 6178 6956
Kasserer
Steen
L.
Kristensen
7586
7558
/
4055
5758
Næstformand		
Friis Nielsen
7586 6664 / 2555 3635
Bestyrelsen bestårClaus
af følgende:
Medlem
Mikael Sørensen
7586 1483
Sekretær		
Niels Otto
Nielsen
7586 6956 / 6178 6956
Formand
Nikolaj Jensen
75861766 / 2021 9874
Kasserer		
Steen
L.
Kristensen
7586 7558 / 4055 5758
Næstformand
Claus Friis Nielsen
7586 6664 / 2555 3635
Medlem		
Mikael
Sørensen		
7586
Sekretær
Niels
Otto
Nielsen
7586
6956 /1483		
6178 6956
Priser
Pr. m³ vand Kasserer
Medlem
Statsafgift pr.
m³ vand
Priser
Fast afgift årlig afgift

Steen
7586 7558 / 4055 5758
5,56 L. Kristensen
Mikael
Sørensen
7586 1483
6,25
Priser
er incl. moms
1.750,00

Pr. m³ vand		
5,56
Hårdheden Priser
er 15,0 som bruges til at indstille vaskemaskiner.
Statsafgift pr.
m³ vand
6,25 		
Priser er incl. moms
Fast afgift årlig
afgift
1.750,00 5,56
Pr. kbm.
vand

}

Forbrug i 2010
De 269 andelshave under Skærup
Vandværk forbruger 37.491 m³, der
blev brugt 715 m³ til skyllevand. Elforbruget var på 27.001 kw.
Økonomien
Regnskabet kan ses på vores hjemmeside.
Møder og messer
Bestyrelsen har deltaget i kurser omkring vandanalyser. Møder med Vandrådet i Vejle Kommune, Tre-For og
Foreningen af Vandværker i Danmark
samt deltaget i Vandmesse i Fredericia.

Beredskabsplan
Vi arbejder med en beredskabsplan,
som skal gøre det nemt og effektivt, at
se hvem vores kontaktpersoner er, ved
uheld på vandværket og ledningsnettet.
Fremtiden
Tre-For ønsker et samarbejde med
os, om opsætning af fjernaflæsningsvandmålere. Store Velling vandværk
ønsker at bliver sammenlagt med Skærup Vandværk. Store Velling vandværk
har 49 forbruger og med et forbrug på
ca. 21000 m³. Takstbladet er under udarbejdelse.

Skærup Vandværks forsyningsområde:

På vores hjemmeside www.skaerup-vandvaerk.dk kan du se yderligere
Statsafgift pr. kbm. vand
6,25
Priser er incl. moms
information.

Fast afgift årlig afgift

1.750,00

Hårdheden er 15,0 som bruges til at indstille vaskemaskiner.
Uddrag af generalforsamlingen afholdt den 28. marts 2011.

På
vores hjemmeside www.skaerup-vandvaerk.dk kan du se yderligere informaLedningsnettets tilstand
Efter den hårde
har vores ledningsnet
helttilfantastisk,
tion.
Den vinter,
totale hårdheden
er 15,0 somholdt
bruges
at indstilleingen
opvaskemaskiner og
brud på hovedledningerne,
vaskemaskiner. men 3 brud på stikledninger, henholdsvis,
Klosterbakken 8-10, Overbyvej 37 og Overbyvej 32. Af andre entreprenøreropgaver kan nævnes Vestermarksvej 40 med for lidt vandtryk.
Alle vandværket´s analyser kan ses på hjemmesiden
Vandværket har ca. 11000 m hovedledning at vedligeholde.

Uddrag af generalforsamlingen afholdt den 28. marts 2011.
http://jupiter.geus.dk/

Vandværkets drift og
stand
Ledningsnettets
tilstand
Vandværkets drift og stand
Det nye vandværk, er driftsmæssigt godt kørende, vi er kommet godt over de
Efter
den
hårde
vinter,
har
vores
ledDet nye vandværk,
erVejle
driftsmæssigt
små børnesygdomme, vi har fået den endelige ibrugtagnings
tilladelse fra
Ledningsnettets tilstand
ningsnet holdt
helt
fantastisk,
ingen
godt
kørende,
vi
er
kommet
godt
Det ser fantastik fint ud med forsyningslednings nettet i området vi har
i år over
haft 1
Kommune. Der er blevet lagt belægningssten omkring vandværksbygningen,
ledningsbrud
det
var
nede
i
skoven
i
forbindelse
med
et
gravearbejde
ellers
må vi sige at
brud
påomkring
hovedledningerne,
3 brud er blevet
de små
børnesygdomme,
jorden
vandværket ogmen
boringerne
planeret
og beplantet. Dervi har fået
vien
erkalkspalter
blevet forskånet
for alvorlige brud.
er
monteret
på
vandværket.
på stikledninger, henholdsvis, Klosterden endelige ibrugtagnings tilladelse
bakken 8-10, Overbyvej 37 og Overbyfra Vejle
vej 32. Af andre entrepre-nøreropgaver
Kommune. Der er blevet lagt belægkan nævnes Vestermarksvej 40 med
ningssten omkring vandværksbygninfor lidt vandtryk. Vandværket har ca.
gen, jorden omkring vandværket og
11000 m hovedledning at vedligeholde.
boringerne er blevet planeret og beplantet. Der er monteret en kalkspalter
på vandværket.
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Så blev vores dejlige by igen ren

SKÆRUP BYPARK

ˮ

Der mødte talstærkt op, til
vores årlige rengøring af
byen.
Vi startede nede i Byparken
med morgenmad, sponseret af Lotte fra Skærup
Handelsplads - tusinde tak.
Herefter gik vi igang med
indsamlingen og igen
blev vi overrasket over
hvormeget afffald, der kan
samlet på 1 år.
Vi takker rigtig mange
gange, fordi I vil være med
til at bruge et par timer på
dette projekt.

ˮ

Vi har haft et roligt år, men har alligevel
fået udført de arbejder som vi annoncerede sidste år, nemlig tjæret taget og
imprægneret hytten
Som nyt har vi opsat et nydeligt fuglefoderhus, hvor man er velkommer til at
lægge godbidder til fuglene.
Borgerforeningen forskønnede pladsen og byen ved , ved juletid at sætte
et ”lyslevende” juletræ op. Det var en
rigtig god ide, som vi håber de vil fortsætte med.
Vi vil grene sige tak til vore brugere af
pladsen for den pæne måde de benytter
og efterlader pladsen på.

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 fysiske 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

Vi mødes den sidste lørdag (kl 10.00) i

yn i
På gens
2012

Byparken 30. maj 2011
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Skærup Zoo -mere end en samling dyr
Entre priser
Voksen 80,Børn 40,-

Åbningstider
2. april - 3. juli .........................10.00- 17.00
4. juli - 14. august .................10.00 - 18.00
15. august - 23. oktober ........10.00 - 17.00

20

Søndermarksvej 102
7080 Børkop
www.skaerup-zoo.dk

Vi er tæt på det hele
Vi er tæt på det hele

I Vestfyns Bank har vi et godt kendskab
til forholdene i det nære samfund, som
I Vestfyns Bank har vi et godt kendskab
vi er en del af. Hvor vi etablerer os, engatil forholdene i det nære samfund, som
gerer vi os også. Det vil du mærke som
vi er en del af. Hvor vi etablerer os, engakunde hos os.
gerer vi os også. Det vil du mærke som
kunde hos os.
Den nærmeste medspiller
Lad os komme på banen, når du skal
Den nærmeste medspiller
snakke økonomi. Kontakt os på telefon
Lad os komme på banen, når du skal
eller mail for en uforpligtende snak over
snakke økonomi. Kontakt os på telefon
en kop kaffe.
eller mail for en uforpligtende snak over
en kop kaffe.

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

Filialdirektør Hanne Sanko
Tlf. 7663 7665 • hsa@vb.dk
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Mikkelsens
Auto
Mikkelsens´sAuto
Autokan
kanklare
klare både
både store
store og
Mikkelsens´s
og små
småreparationer
reparationerogogserviceserviceeftersyn,samt
samtområder
områdersom
som f.eks.
f.eks. dæk,
dæk, fælge,
stødeftersyn,
fælge,styretøj,
styretøj,bremser,
bremser,
støddæmper,udstødning,
udstødning,batterier,
batterier, olieskift
olieskift m.v.
dæmper,
m.v.
Vi servicerer alle bilmærker og modeller, som findes på markedet, og

Viopretholder
servicerer alle
bilmærker og modeller, som findes på markedet, og
fabriksgarantien på nye biler. Så alderen på din bil har ingen
opretholder fabriksgarantien på nye biler. Så alderen på din bil har ingen
betydning.
betydning.
Når vi reparerer din bil benytter vi os af professionelle reservedelsgros-

Når
vi reparerer
dinvarer
bil benytter
vi os af professionelle reservedelsgrossister,
som levere
af høj kvalitet.
sister, som levere varer af høj kvalitet.
Vi tilbyder opbevaring af dæk og fælge.

Vi tilbyder opbevaring af dæk og fælge.

Ring for tidsbestilling på

Ring for tidsbestilling på

29 62 30 33

29send
62 en
30mail
33på
eller

scm@mikkelsens-auto.dk
eller send en mail på

scm@mikkelsens-auto.dk
Fredericiavej 461, Skærup
www.mikkelsens-auto.dk

Medlem af

Skærup Anlæg
Målet er nået.
Arbejdsgruppen for at skabe Skærup
Anlæg har nu afsluttet sit arbejde, og er
kommet i mål. Efter ca. 5 års ihærdigt
arbejde af frivillige mænd og kvinder
er det lykkedes, at skabe det anlæg som
vi ønskede.
Igennem de mange år har vi haft en virkelig kompetent person som formand
» nemlig Eigil Schmidt « der med sin
store erfaring og indsigt, på en dygtig
måde, har forstået at få arbejdet gjort
på den bedst tænkelige måde.
En god støtte i arbejdet har vi modtaget
fra såvel Børkop, som Vejle kommuner,
Foreningen af Skærup Forsamlingshus, ligesom flere private personer har
sponseret os, det er vi glade og taknemlige for.

De frivillige har med deres specielle
viden og ideer været fantastiske i deres forskelligartede arbejdsudøvelse –
uden deres positive indsats havde vi i
dag ikke Skærup Anlæg.
Det hele har heldigvis ikke været arbejde, også det sociale samvær har
der været tid og plads til, det har alle
vi mænd og kvinder i arbejdsgruppen
nydt godt af.
Vi håber i arbejdsgruppen for Skærup
Anlæg at anlægget - nu og i fremtiden
- vil være et godt og hyggeligt sted hvor
alle aldre kan mødes og nyde anlægget,
herunder legepladsen og bål stedet.
En stor TAK til alle for arbejde, hjælp
og støtte.
Venlig hilsen Bent Faurschou

Fredericiavej 461, Skærup
www.mikkelsens-auto.dk

Medlem af

Medlem af:

Anlægget 31. maj 2011

22

23

Poul Clemmensen & Co
➲ 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

Byfest Skærup 2011
Lørdag d. 26. juni.
Byfesten bliver i år afviklet som en
familiefestdag på stadion i Skærup, hvor der bliver opgaver og
underholdning for alle.

Skærup løbet på 4,5 km. Mød op
ved start (Tennisbanen) kl. 13.00
til løb eller gang med barnevogn
og/eller hund.

Teltene bliver rejst og vi mødes alle
til gratis morgenbord kl. 09.00

Kl. 14.00:
Håndbold damer / piger eller noget der ligner.

På pladsen følgende aktiviteter: Hoppeborg – Petanque
– Gummistøvlekast – Ballondart
– Kartoffelknuseren – 4 mands ski
– Popcorn over bål – Vandbalance
– Trillebørstransport - Gademesterskabet i skydning m.m.
Loppemarked hvor børn / voksne
er velkomne til at lave boder.
Fra kl. 10.30:
Skærup Games. En familiekonkurrence / gadehold / børnehold
eller hvad der nu kan samles til
en hyggelig konkurrence i ovennævnte aktiviteter, 4 deltagere på
et hold.

Kl. 15.00:
Håndbold mænd (eller socialt
samvær).
På pladsen er der mulighed for at
købe: Slik – sodavand – øl – kage
– kaffe – pølsehorn – pizzastykker.
Efter afslutning på dagens strabadser bliver der tændt op i grillen
og klar til brug ca. kl. 18.30.
Tag madkurven / grill maden med,
og vi mødes til en hyggelig aftenspisning. Medbring selv bestik og
tallerkner. Der vil være mulighed
for køb af øl, sodavand og vin.

På gensyn
Skærup Borger og Grundejerforening
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Landsbyernes nye verdensorden
Af John M. Christensen,
Formand Smidstrup – Skærup Lokalråd

ceptabel løsning på transportbehov i weekenden.

Prioritering og kamp om de fælles midler
er blevet en tydeligere og tydeligere begivenhed og den seneste er den kollektive
trafik ud på landet.

Vejvedligeholdelse og snerydning om vinteren er også løbende i spil som opgaver,
der kan overgå til borgerne. Indtil videre
ser det dog ikke ud til at det bliver til virkelighed med mindre den kommunale økonomi blive presset til prioritering af andre
opgaver.

En behovsanalyse baseret på det faktiske
forbrug af den kollektive trafik service har
vist, at behovet for busser fra lokalområdet
er størst om morgenen og om eftermiddagen i hverdagene. Trods dialog og protest resulterede undersøgelsen i lukning af
weekend ruterne og snart bliver ruterne i
hverdagene justeret til om morgenen og
eftermiddagen. Hovedparten af pendlerne
fra Skærup området er uddannelsessøgende i Vejle.
På nuværende tidspunkt har de fleste med
behov i weekenden sikkert fundet en løsning med nabohjælp, vennehjælp eller
familiehjælp til at komme til og fra landsbyen.
Af andre alternativer er der bus fra Vinding og toget fra Børkop til Vejle centrum.
Begge punkter kan nås med 4 km på cykel
og Børkop modellen har den korteste rejsetid på 10 minutter til Vejle. I weekenderne
viser opslag på www.rejseplanen.dk, at der
er timedrift med første afgang om morgenen 6.33. Den samlede rejsetid er ca. 20
minutter, og må kunne opfattes som en ac-
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Denne prioritering er med til at sætte en
ny verdensorden for landsbyerne, hvor de
må klare sig selv mere og mere. Denne udvikling må vi kæmpe for at hindre for ellers ender vi der, hvor borgerforeningerne
eller lokalrådene bliver til nye små sogneråd, der opkræver vejvedligeholdelsesskat,
snerydningsskat, byvedligeholdelsesskat og
er administrator for hjemtagning af fondsmidler samt udførende myndighed ved udviklingsprojekter i lokalområdet.
En sådan udvikling ligner en udvikling, der
er gået i ring, hvor vi havner i udviklingens
udgangspunkt. Vi kan spørge os selv, om vi
er på vej derhen, hvor hele kapitaliseringsprocessen af de kommunale opgaver falder
til jorden, og bliver overtaget af den frivillige arbejdskraft for, at borgerne kan få den
ønskede service.
Det er den verdensorden der tegner sig for
landsbyerne. Og så kan vi spørge os selv om
det er den udvikling vi ønsker os eller ej.
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CYKLER
Børkop
G O DT V I H A R F R I
www.boerkopcykler.dk

Tlf. 75 86 72 28

CYKLER & SCOOTERE

Vestergade 17 · 7080 Børkop

75 86 72 28
www.boerkopcykler.dk
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Sneglehuset
Skrivelse fra forældre til huset
Sneglehuset er en offentlig institution
med vuggestue og børnehave. Vi ligger
placeret nede af grusvejen - lige inden
skoven og ved siden af Zoo, en placering, som giver os gode muligheder for
at benytte det omkring liggende.
I det daglige hører man rigtig meget om
hvordan daginstitutionerne er pressede
økonomisk, ikke har tid til børnene og
efterhånden er det nærmest opbevaringen vi som forældre kan tilbydes som
pasning af vores børn.
Derfor bliver der flere steder oprettede
private institutioner som kan tilbyde
børnene meget bedre forhold – sådan
fremstilles det ofte af pressen.
Det efterlader os forældre, som ikke
har mulighed for at vælge en privat
institution, i et lidt træls valg, hvad er
det vi tilbyder vores børn, når vi vælger en offentlig institution? Heldigvis
er det ikke alle institutioner der lader
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sig mærke af at det er blevet hårde tider
– I Sneglehuset synes vi faktisk det går
rigtig godt.
Selve huset
Sneglehuset har gennemgået en stor
forvandling. Der er blevet væltet vægge
rundt omkring i institutionen, hvilket
har gjort at miljøet i huset er blevet
mere åbent og lyst.
Det har givet mere plads til leg. Personalet har gjort meget ud af at hænge
billeder op, sætte hylder op, male i forskellige farver, udstille børnenes kunst
m.m., hvilket alt sammen resulterer i
et varmt og hyggeligt miljø. I forbindelse med at den nye pavillon er sat
op, er der også kommet nye garderober
til alle børn. På Krummestuen er der
kommet et flot akvarium til stor glæde
for børnene. Spilopperne har fået skildpadder og i skoven opsættes ugle-udrugningskasser.

Ude liv
I efteråret fik vi besøg af Søren Brynjolf.
Han forvandlede hele træstammer til
fantastisk abekunst, som er blevet til sjov
vandleg for børnene.
Rundt omkring på legepladsen bliver der
plantet pil både i form af hytter og tunnel
ved cykelbanen.
Der fokuseres mere og mere på ude liv. I
den forbindelse er skoven omkring Sneglehuset blevet taget i brug for at børnene
kan opleve naturen. Sneglehuset har investeret i et transportabelt telt samt udetoilet. Naturvejlederen Henrik bliver flittigt brugt til stor glæde for både børn og
voksne.
Børnene får en masse gode oplevelser i
lokalområdet med ture bl.a. til bibliotekerne i området, høstmarked, kunstmuseet, Økolariet, naturlegepladsen ved Sdr.
Marken og bondegårds besøg. Når vi skal
på disse ture benyttes de regionale busser
med stor glæde.
I sensommeren oplevede børnene to fantastiske dage i Børnenes Vel ved Høll. Det
er planlagt, at succesen bliver gentaget
igen i år.

Personalet i Sneglehuset
Når man dagligt kommer i Sneglehuset,
oplever man tydeligt personalets store
engagement og den altid gode stemning.
Det er en fryd at se, hvordan udfordring
efter udfordring tackles på positiv vis.
Ledelsen har været på forkant med de
kommunale besparelser, hvilket i dag
kommer os til gode, da vi hele tiden oplever yderligere besparelser. Vi er godt klar
over, det er en svær situation, men personale og ledelse gør deres bedste for at vi
forældre skal mærke så lidt til besparelserne som muligt. Så vi må tage det med
positiv ånd, at vi i ny og næ skal en tur på
legepladsen for at finde den manglende
handske
Vi glæder os til
Vi kan glæde os til at legepladsen bliver
udstyret med 2 nye lege/klatrestativer...
I er altid velkommen til at
komme forbi og
hilse på i Sneglehuset.
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SKÆRUPAUTOSERVICE
Hos os kan du få lavet din bil til en fornuftig pris
- uden at det går ud over garantien!

75 86 66 65

post@skaerupauto.dk

www.skærupautoservice.dk

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

