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eg vil nu fortælle lidt om hvad
vi har fået tiden til at gå med i
vores grundejerforening.

Vi havde vores Ren by arrangement
i april måned, som igen blev afviklet i samarbejde med Grønt Forum
– der var mange tilsvarende tiltag
i Vejle Kommune. Jeg hilser ideen
meget velkommen, men er til stadighed meget forundret over alt
det affald der kan samles sammen,
gamle bildæk, gulvtæpper, sanitet
og rigtig mange dåser og flasker,
desværre næsten alle fra tyskland så
der er ikke penge i skraldet. Morgenmaden blev sponseret af Brejning Bageri.
Sct. Hans kom også som den plejer –
her havde vi dagen forinden sat telte
op, så der var mulighed for at spise
dernede. Denne fornøjelse var meget dyr i hvert fald i lærepenge, da
det blev et forfærdeligt uvejr, storm
og regn, at vores telte fløj deres vej,
så vi måtte begynde forfra med at
rette stolper ud og tape teltdugen
sammen – noget forfærdeligt rod.
Da vi nåede aftenen var vejret lidt
med os, og vi fik en ganske hyggelig aften dernede. Vores lokale Anja
Daugaard bidrog med båltalen.
2 dage senere blev vores sommerfest
afviklet, hvor vi startede med
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morgenmad, sponseret af Brejning
Bageren, tusinde tak Hans, tilslutningen til morgenmaden var god.
I løbet af formiddagen var der 5
kamp, bl.a. trillebør ræs, gummistøvlekast, ski stafet alt sammen noget som man ikke behøver at træne til.
Vores traditionelle
Skærup løb blev også
gennemført.
Aftenen var spontan, hvor grillen blev tændt op og
man kunne grille eller selv
medbringe mad. Det var alt
i alt en rigtig hyggelig aften,
men vi ville jo gerne
have haft lidt flere med.
Der blev også afviklet flere fællesspisninger, disse var godt besøgt, to
af dem var i forbindelse med landskampe i fodbold, hvor der var arrangeret storskærm, det var næsten
som landskamp i parken, super stemning, men Danmark vandt jo også.
Traditionen tro afviklede vi også
Julebanko, hvor 40 ænder fløj ud til
heldige medborgere.
I sommerens løb har vi lavet en ny
og mere solid bålplads – nu kan der
sidde mange flere rundt om bålet
og hygge sig, vi skal nok være leveringsdygtig med brænde, så længe
der er mulighed.

Vi har endelig fået placeret vores
container nede bag tennishuset.
Det bliver meget nemmere at have
alt vores grej samlet på et sted.
Vi har også fået ny hjemmeside, den
hedder det samme. www.skaerup.dk,
jeg vil opfordre alle til at bruge den,
og vi vil bestræbe os på at holde den
ajour, jeg vil her opfordre alle foreninger og andre med tilknytning
til Skærup, at benytte den og evt.
komme med indput, så vi kan markere os lidt i landdistriktet, vi skal
jo nødig være under afvikling men
i rasende udvikling.

Kørsel i Skærup, her har jeg en meget stor bøn. Jeg har konstaterede at
der er mange i byen som har meget travlt - det er også prisværdigt,
meeeen nogle gange går det lidt for
stærkt på vores små veje og vi kan
desværre ikke skyde skylden på andre. Så derfor, tag hensyn til vores
medborgere, vi har efterhånden
mange unge skoleelever - der måske heller ikke overholder trafikreglerne og her er vi jo de voksne.
Mange hilsner
Formanden

Vi har i bestyrelsen besluttet at flytte
kontingensindbetalingen til betaling i foråret frem for efteråret, da
vi godt vil have alle indbetalinger
på plads i indeværende år. Så kan vi
også se hvordan medlemslisten ser
ud til den efterfølgende generalforsamling.
Der er taget en beslutning mere i bestyrelsen, nemlig at vi vil ændre på
prisen til vores fælles spisning, idet
medlemmer af grundejerforeningen skal have det til en lidt bedre pris
end ikke medlemmer – man skal jo
have lidt for sine kontingentpenge.
Til medlemmer vil prisen være den
samme, 50,- og for ikke medlemmer
vil det være 75,-, det er jo stadigvæk
billigt for dagens ret.
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Af emner har vi:

Adresseliste for Skærup Borger- og Grundejerforening

Formand:

Chanette Danelund, Klosterbakken 36
danelund@stofanet.dk

7586 7558
2068 9007

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

Sekretær:

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

Kasserer og udlejning:

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

Bestyrelsesmedlem:

Frank Johansen, Nederbyvej 18
frajo@dongenergy.dk

Bestyrelsesmedlem:

Lendy Mølgaard, Munkebakken 1		
lendy@profibermail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Tove Hvid, Munkevænget 3
toveahvid@live.dk

7586 6168
2091 8556
7586 2739
2636 3355

Flag

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

kr.
kr.

Pavillontelt udlejes 6 x 8 meter		
kr. 250,00
Gulv til pavillon		(For ikkekr.medlemmer
500,00 koster det kr. 100,00 ekstra pr. del)
(For ikke medlemmer koster det kr. 200,00 ekstra pr. del)

7586 2739
2852 1717
9955 6334

Henvendelse til:

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

2781 2595

Side 1 af 1

6019 4656

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

Suppleant:

Lars Jensen, Munkedalen 15
Lapoje@ofir.dk
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7586 6672
2824 2228
2921 4190
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Stemningsbilleder fra fællesspisning
og landskamp 2011 (vi vandt)

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.
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Ny sæson i Skærup Tennisklub
Så skyder en ny sæson 2012 i gang, og vi vil gerne byde såvel nuværende - som
mange nye medlemmer velkommen til den nye sæson.
Som de fleste andre tennisklubber har vi i Skærup Tennisklub været ramt af en
medlems tilbagegang de senere år. Derfor håber vi på en stor tilgang af nye medlemmer i år. Nedenfor kan du se, hvem du kan kontakte for at melde sig ind i tennisklubben, og for at få svar på evt. spørgsmål.
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, Børkop

7586 6690
7586 6799
7586 6168
7586 6507
2144 0102

Kontingentet i klubben er for voksne kr. 300, børn kr. 150. Ønsker flere i husstanden at spille tennis, er der familierabat. Eksempel: 2 voksne og 1 barn. = kr. 525. Så
bliver det ikke meget billigere.
For alle nye medlemmer, børn som voksne, vil der blive etableret instruktion i
grundslag og spillets regler, såfremt der er tilstrækkelig tilmelding.
Der vil senere blive etableret ”åbent hus dag”
for interesserede, som endnu ikke ved om
tennis er noget.

Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00

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

Man kan starte op med at spille tennis når
man er fyldt 10 år.
Ring allerede i dag til John Jacobsen, eller en
anden fra bestyrelsen, for at høre hvad det koster Jeres familie at deltage i tennis.
Banen er snart klar til brug.

Sportslig hilsen
Skærup Tennisklub
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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
Borger- og Grundejerforeningen har ansøgt Trygfonden om en
hjertestarter. Der er omkring 6 måneders sagsbehandlingstid, så
vi håber at den vil være til rådighed inden jul :-)
Hjertestarteren vil blive sat op nede på gavlen hos Christian (Gl.
Brugs).

FRISØR CAPELLI
Søndergade 12 7080 Børkop
Tlf: 7586 1313
www.frisorcapelli.dk
Online booking døgnet rundt - Vi glæder os til at se dig

Bente		
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Sanne 		

Anita

Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

9.00 - 16.00
9.00 - 18.00
9.00 - 15.30
9.00 - 19.00
9.00 - 17.30
8.30 - 13.00

Maria
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Betragtninger om livet i Skærup.

J

eg flyttede til Skærup 1. august 1973.
Det er mange år siden! Og hvorfor
er det, at jeg stadig bor her i vores lille
by? Af forskellige årsager har jeg skiftet husnr. undervejs, men gaden er den
samme: Munkebakken.
Efterhånden er vi nok ikke så mange
af os, der flyttede hertil først i 70-erne,
som stadig bor her. Men her på vores vej
dog nogle stykker. Der er trygt! I mange
år boede jeg alene og jeg har altid sat
pris på at have gode naboer. For 5 – 6 år
siden fik vi gang i at holde gadefest. Det
er rigtig hyggeligt. Det er bl.a. det der
gør, at det er dejligt at bo her i denne
lille by. Man kender hinanden også selv
om man måske kun hilser på hinanden,
når man møder hinanden i bilen.
I 1973 var her brugs, købmand, brødudsalg og BP servicestation. Nu er her
ingen forretninger mere! Men alligevel
er Skærup et godt sted at bo. Vi har jo
stadig vores hyggelige sognekirke og er
stadig et sogn, selvom vi har fælles menighedsråd med Smidstrup og Bente
Rosenkrants er præst i begge sogne.
De fleste af vores sogneaftner foregår
af praktiske årsager i Smidstrup, men
derfor er de absolut også for Skærups
beboere. Det vil glæde os meget i menighedsrådet, hvis flere fra vores by fik
glæde af de arrangementer, vi laver for
begge sogne.
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For tiden er vi ved at renovere præstegården. P.t er planen at renoveringen
skal være afsluttet midt i juni. Så den
24. juni har vi i menighedsrådet planlagt åbent hus i præstegården, inden
præstefamilien igen flytter til Smidstrup. Kom og se hvordan resultatet er
blevet.

Stemningsbilleder fra vores
Sct. Hans aften i Skærup

Den 13. november er der valg til menighedsrådet. Den 11. september er
der orienteringsmøde i Skærup. Kom
og vær med til at have indflydelse på
hvem – og hvor mange, der skal være
i menighedsrådet her fra Skærup. Vi er
for tiden to.
Jeg ønsker alle i Skærup en rigtig god
sommer i vores lille gode by.
Ingeborg Egeskov,
Smidstrup- Skærup menighedsråd
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Aktivitetsoversigt 2012

Vi henviser til
vores hjemmeside

skaerup.dk

danskebank.dk/fordele

Har du været en tur forbi www.skaerup.dk og se vores nye hjemmeside?
- Husk det er herinde, du kan holde dig opdateret med hvad der sker i vores lille by.

t
xt
ext

und

Kan jeg få samme
pinkode til alle mine kort?
Hos os kan du.
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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 2012
Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2010.
Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2011.

Bestyrelsen består af følgende:

Bestyrelsen
består
af Jensen
følgende: 75861766 / 2021 9874
Formand
Nikolaj
Næstformand Claus Friis Nielsen 7586 6664 / 2555 3635
Formand		
Nikolaj7586
Jensen
		
75861766 / 2021 9874
Sekretær
Niels Otto Nielsen
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
Kasserer
Steen
L.
Kristensen
7586
7558
/
4055 5758
Pr.
m³
vand
5,56
Fra St. Velling		
Jacob Carlsen		
2961 3167
Medlem
Mikael
Sørensen
7586 1483
Statsafgift pr.
m³ vand
6,25
Priser
er incl. moms
			
Fast afgift årlig afgift
1.750,00
Priser
Hårdheden Priser
er 15,0 som bruges til at indstille vaskemaskiner.
Pr. m³ vand		
5,56
Statsafgift pr.
vand
7,38 		 5,56 Priser er incl. moms
Pr. m³
kbm.
vand
På vores hjemmeside www.skaerup-vandvaerk.dk kan du se yderligere
Statsafgift
vand
6,25
Priser er incl. moms
Fast
afgift årlig
afgiftpr. kbm.1.550,00
information.

}

Fast afgift årlig afgift

1.750,00

Hårdheden
er 15,0 som bruges
til atden
indstille
vaskemaskiner.
Uddrag af generalforsamlingen
afholdt
28. marts
2011.
Ledningsnettets tilstand

Efter
den hårde
har
vores ledningsnet
helttilfantastisk,
ingen
På
vores
hjemmeside
www.skaerup-vandvaerk.dk
kan
du se
yderligere informaDen vinter,
totale hårdheden
er 15,0 somholdt
bruges
at
indstille
opvaskemaskiner
og
brud på hovedledningerne,
vaskemaskiner. men 3 brud på stikledninger, henholdsvis,
tion.
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 19. marts 2012
http://jupiter.geus.dk/

Vandværkets drift
og stand
Ledningsnettets
tilstand
meter falder trykker med 1 bar. Jf. lovDet nye vandværk, er driftsmæssigt godt kørende, vi er kommet godt over de
Vores
ledning
har
ikke
lidt
skader
i
vingivningen skal
alle forbruger,
have en
små børnesygdomme, vi har fået den endelige ibrugtagnings
tilladelse
fra Vejle
Ledningsnettets tilstand
teren, men Det
vi har
skiftet
er
par
ventiler
vandtryk
på
2
bar.
Vandværket
perioser fantastik fint ud med forsyningslednings nettet i området vi har ii år
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
og
flyttet
en enkelt
målerbrønd.
Efter er blevet
derne
0600-0900
og 1600-1900
hævet
jorden
omkring
vandværket
og boringerne
planeret
og beplantet.
Der
vien
erkalkspalter
blevet forskånet
for alvorlige brud.
er
monteret
på
vandværket.
at St. Velling er kommet under Skæafgangstrykker til 4,5 bar. Vandværket
rup Vandværk har vi fået klager om
har ca. 17 km hovedledning at vedligefor lidt vandtryk på hovedledningen.
holde.
På vandværket har vi et afgangstryk på
4 bar, da vandværket ligger lavere end
Vandværkets drift og stand
vores forbruger på Vestermarksvej og
Det nye vandværk, er driftsmæssigt godt
Stokballevej. Ved en højdeforskel på 10
kørende. Det udpumpede forbrug var i
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2010 på 39491 m³ og i 2011 var forbruget 56149 m³. Som følge at den større
udpumpede mængde er elforbruget
steget fra 27000 kw i 2010 til 43330 kw
i 2011.
Forbrug i 2011
De 269 andelshavere under Skærup
Vandværk og de 49 andelshavere fra
St. Velling, forbruger 56.149 m³, der
blev brugt 812 m³ til skyllevand. Elforbruget var på 43330 kw. Der var 103
forbruger som ikke havde aflæst deres
vandmålere ved udgangen af 2011.
Økonomien
Regnskabet kan ses på vores hjemmeside. Det skal nævnes at den faste afgift
er faldet fra kr. 1.750,00 til kr. 1.550,00
incl. moms.

Vandværket planlægger følgende:
•
Ledningsopgaver på Frederi
ciavej / Solitudevej.
•
Omlægning af stikledning til
Æbelhaven.
•
Montering af ventiler på Klo
sterbakken.
•
Tilbud på digitalkortlægning
for vores ledningsnet.
Referat fra generalforsamlingen kan
ses på vores hjemmeside.

Skærup Vandværks
forsyningsområde:

Møder og messer
Bestyrelsen har deltaget i kurser omkring vandanalyser. Møder med Vandrådet i Vejle Kommune, Tre-For og
Foreningen af Vandværker i Danmark.
Beredskabsplan
Vi har udarbejdet en beredskabsplan,
som kan læses på vores hjemmeside.
Fremtiden
Vi starter med udskiftning af vores vandmålere til fjernaflæsningsmålere i år. Vi
begynder udskiftningen i St. Velling og
senere på året i Skærup. Beskyttelsesområdet omkring vores boringer er blevet
ændret fra 10 m til 25 m, hvilket betyder
at vandværket skal lave nye aftaler med
vores lodsejere omkring boringerne.
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Så blev vores dejlige by igen ren

ˮ

Der mødte talstærkt op, til vores årlige rengøring af byen.
Vi startede nede i Byparken med morgenmad, sponseret af Brejning Bageri - tusinde tak.
Herefter gik vi igang med indsamlingen og igen blev vi overrasket over hvormeget affald, 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

yn i
På gens
2013
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Skæ
Byfest og Sct. Hans

SKÆRUP BYPARK
Så er forskønnelsen af Byparken igen
startet op.
Som sædvanlig - sidste lørdag i april gik vi i gang med den månedlige sommervedligeholdelse. Det er ikke det
store arbejde, når vi er nogle stykker til
at deles om opgaverne.
Efter forårsrengøringen får vi som
sædvanlig stegt flæsk og persillesovs i
Skærup Forsamlingshus, hvor generalforsamlingen også afholdes. Vi har den
store tilfredsstillelse, at ca. 90 % af medlemmerne deltager i den årlige generalforsamlingen – selvfølgelig på grund af
interesse for Byparken ( eller kan det
være maden mm der trækker ? ).
I år skal vi have imprægneret vores nye
bord- / bænkarrangementer.
Der er ikke tanken at tilføre anlægget

nye større forskønnelser, vi mener, at
de ting der gør pladsen smuk / anvendelig er til stede ( ellers kan Byparken
let blive noget rodet noget ).
Vi mødes den sidste lørdag ( kl. 10.00 )
i månederne april – september, og efter
oprydningen ordner vi verdenssituationen over en stille øl/ vand.
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

Lørdag d. 23. juni 2012

Byfesten bliver igen i år afviklet som en familiefestdag på stadion i Skærup, hvor vi om aftenen vil
fejre Sct. Hans.

Byfesten bliver igen i år afviklet som en familiefestdag på stadion i Skærup, hvor
viTeltene
om aftenen
Sct.alle
Hans.
er rejst vil
ogfejre
vi mødes
til gratis morgenbord Kl. 09.00
På pladsen er der følgende aktiviteter: Hoppeborg – Petanque – Gummistøvlekast – Ballondart –
Teltene
er rejst og vi mødes alle til gratis morgenbord Kl. 09.00
Kartoffelknuseren – Popcorn over bål – Vandbalance – Trillebørstransport – skydning m.m.
Fra tændes
kl. 10.30: Skærup
Games.
/ børnehold eller hvad der nu kan
Der
op i grillen
ogEnerfamiliekonkurrence
klar til brug ca./ gadehold
kl. 18.30.
samles til en hyggelig konkurrence i ovennævnte aktiviteter, 4 deltagere på et hold.
Tag madkurven / grill maden med, og vi mødes til en hyggelig aftenspisning.
Kl. 13.00: selv
Skærup
4,5 km. Mød
opvil
ved
start (Tennisbanen)
løb eller
gang
med
Medbring
bestikløbet
og på
tallerkner.
Der
være
mulighed fortil køb
af øl,
sodavand
barnevogn og/eller hund.
og vin.
Kl. 14.30:

Håndbold/Fodbold, for alle, eller noget der ligner.

ViPåstarter
bålet op kl. 21.00 - der vil være fakler til børnene nede på sportspladpladsen er der mulighed for at købe: Slik, sodavand, øl, kage, kaffe, pølsehorn, pizzastykker og
sen
(altså
ingen
fra byparken).
hvad
vi ellers
finderafgang
på.
Båltaler vil starte op, når bålet er faldet lidt til ro (ca 21.15).
Der tændes op i grillen og er klar til brug ca. kl. 18.30.
Tag madkurven / grill maden med, og vi mødes til en hyggelig aftenspisning. Medbring selv bestik
og tallerkner.
vil af
være
mulighed
for køb af
øl, sodavand
og vin.
Der
vil være Der
salg
fadøl,
sodavand
ect.
i festteltet.

Skærup Zoo -mere end en samling dyr
Sct. Hans

Entre priser

,- på sportspladsen (altså ingen
Vi starter bålet op kl. 21.00 - der vil være fakler til Vo
børnene
nede
ksen 80
,40
afgang fra byparken).
n
ør
B
Båltaler vil starte op, når bålet er faldet lidt til ro (ca 21.15).
Der vil være salg af fadøl, sodavand ect. i festteltet.
Vi håber, at I vil være med til at gøre vores aftensspisning rigtig hyggelig og efterfølgende nyde
bålet.
Søndermarksvej 102
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

7080 Børkop
www.skaerup-zoo.dk

Byparken 30. maj 2012
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Skærups FRISKE drenge
Vi har i Skærup 3 meget initiativrige
unge mænd, Anders, Emil og Frederik.

Det er vores snerydningsteam.
Det hele startede med en tur til Bilka,
hvor de så en fejemaskine - og blev enige om, at det kunne være sjovt at køre
rundt med sådan en. Virkeligheden tog
fat, og de fandt en næsten ny maskine
på Fyn.
Løbesedler blev sendt rundt, hvor de
tilbød rydning af fortov og/eller indkørsel i 5 måneder over vinteren. De
fik hurtigt 25 henvendelser, men måtte
skuffe flere, idet de ikke ville have mere
end 18 kunder - men overvejer at udvide antallet til næste sæson.
Drengene var selvfølgelig meget
spændte på mængden af sne, det blev
alligevel til omkring 15 snerydninger.
De meget stille og flotte morgener med
nyfalden sne gjorde et stort indtryk på
dem, og drengene var sprængfyldte
med energi når de mødte på skolen,
dog hen over frokost blev de lidt matte.
Vækkeuret ringede kl. 05.00, så var der
kontrol af sne, ofte var der ikke noget,

men flere gange kom sneen kl. 06.30 og
så havde de unge mænd meget travlt.
De husker specielt en gang, hvor sneen
faldt sent og de derved blev lidt sent på
den, men nåede lige skolen til tiden.
Denne dag var der terminsprøve - 4 timers dansk stil, puha det var hårdt.
Deres ”firma” har givet dem et lille
overskud. De har haft lidt sponsorer til
salt, grus og benzin, hvilket de takker
mange gange for.
Der har været rigtig mange tilfredse
kunder, hvor der har været følgende
kommentarere ”det er rigtig godt gået”
”det var fedt, at drikke sin morgenkaffe
og se ud på drengenes kamp med sneen” ”respekt for initiativet - håber at de
bliver ved mange vintre endnu”.
De tilbød også græsslåning, men det
blev så kun til 1 kunde.
Afsluttende siger Anders, Emil og
Frederik i kor
»Vi er klar igen til næste vinter«

Emil Madsen
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Frederik Skydsgaard

Anders Christensen
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Skærup Anlæg
Nu har anlægget bestået i nogle år, og
det er en stor glæde for den tidligere
arbejdsgruppe at se, at Skærups borgene, vejfarende og gæster til Skærup
Forsamlingshus benyttet anlægget.

Ligeledes er bålpladsen til fri afbenyttelse, men regn ikke med, at der hver
gang man vil bruge bålpladsen, er lagt
tørt brænde frem. Så tag for en sikkerheds skyld selv dit brænde med.

Så har det store arbejde vi udførte båret frugt, og det er en fornøjelse bare at
sidde dernede, høre bækkens pludren,
og ellers nyde stilheden.

Vi ser gerne, at anlægget bliver brugt
rigtig meget, og er glade for, at brugerne efter endt benyttelse er utrolig
flinke til at benytte de opstillede skraldespande.

Til anlæggets brugere er der lagt et petanque spil under den runde bænk ved
det store træ. Dette er til fri benyttelse,
vi ber` blot om, at i efter brug lægger
det tilbage.

Venlig hilsen
Arbejdsgruppen for Skærup Anlæg

Anlægget 31. maj 2012
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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

Animae Massage
www.animae.dk ¤ e-mail; serena@animae.dk
Lægeeksamineret massør, Serena Moltrup-Jensen
Solitudevej 10, Skærup, 7080 Børkop
Cvr. Nr. 31 80 14 51 Mobil 26363355

¤ Firmaaftaler
¤ Fysiurgisk / Wellness massage
¤ Hot Stone massage

¤ Ansigtsmassage

¤ Paraffin indpakning hænder el fødder
Jeg glæder mig til at se dig til en god selvforkælelse!
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Engagementet
Af John M. Christensen,
Formand Smidstrup – Skærup Lokalråd

Kan vi være nok engageret? Eller kan
vi være for lidt engageret og hvad skal
engagementet bruges til?
Vi er alle engagerede mennesker med
hver vor forståelse af, hvad engagementet er, og hvor det skal rettes hen
imod.
Nogle har engagementet rettet mod
familien, andre mod jobbet, en tredje
gruppe mod opnåelse af materielle
goder, en fjerde gruppe mod børn og
unges vilkår, en femte gruppe mod
velgørenheds arbejde for mennesker
ramt af livstruende sygdom og sådan
kan den enkelte læser fortsætte med
at filosofere over, hvad er mit engagement rettet mod, og hvad har min
omgangskreds sit engagement rettet
imod.
Ved Vejle Kommunes konference i
april 2012 om landdistrikterne var
landsbyernes ildsjæle et emne omgivet med bekymring, fordi det enkelte
steder begynder at knibe med ildsjæle til at holde gang i den usynlige og
underliggende kraft, der gør, at der er
en forening til at engagere byfest, engagere de unge mennesker i fritiden,
så de får sun de interesser, engagere
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omsorg for hinanden, engagere sig
for …
Over tid har vi ændret vor opfattelse
af, hvad der har betydning for os,
hvad der giver os værdi, hvad vi vil
slutte op om, etc. Denne forandring
gør sikkert også nogle ildsjæle skuffede, fordi det de kæmper for ikke
længere betyder noget i andre menneskers liv.
Engagementets styrke og retning
svinger over tid som et pendul, og
måske har pendulet svinget lidt for
meget ud til den ene side, hvor den
enkelte har nok i sig selv – engagementet bliver her en overvejelse for
den enkelte om, hvor pendulets balancepunkt skal være – balancen
mellem det lokale fællesskab og den
enkeltes alle øvrige interesser.
Engagementet for fællesskabets aktiviteter bør vi overveje en gang imellem for at støtte den ønskede udvikling af fællesskabsaktiviteterne.
Bolden er givet op til snak i familien,
snak med naboen, snak med venner
– snak flytter tanker og fokus. Prøv
det!
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INVITATION

LØRDAG D. 29. OKT. KL.11.00 – 14.00

–––

INDVIELSE AF SKÆRUP Å – VMP II

Nyt Vådområde
Skærup Å

Efter mange år som landbrugsjord er engene lang Skærup Å nu omlagt til nyt vådområde. Ved at knuse gamle drænsystemer og omlægge vandløb og grøfter er mere
end 50 ha engarealer syd for Sønderskovvej reetableret med den naturlige hydrologi, der eksisterede i gamle dage.
Hovedformålet med vådområdet er, at nedbringe den samlede udledning af kvælstof fra Skærup Å og Skærup bæk. Dermed sikres bedre vandkvalitet i Rands Fjord
og Vejle Fjord. Projektet er støttet af Naturstyrelsen og Vejle Kommune under
VMP II- rammen.
Ud over reetablering af den naturlige hydrologi er der lagt stor vægt på, at højne
kvaliteten af naturen og fritluftlivet i området. En mosaik af forskellige naturtyper,
herunder våde- og tørre enge, overdrev, skovbryn samt åbne lavvandede vandspejl
er blevet etableret under anlægsfasen. Dermed er der dannet grobund for, at en
lang række forskellige sjældne dyr og planter igen kan trives i området.

Der er evt. parkering på Sønderskovvej ved skovbrynet.
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Så starter skolen 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.

!

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
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Mikkelsens Auto
– altid høj kvalitet og klar til
at servicere din bil

Hos os er du altid sikret en høj kvalitet. AutoPartner
kvalitetskontrolleres nemlig af FDM.
Vi er nu 3 mekanikere, der står klar til at
servicere din bil!

www.rudecenter.dk

MIKKELSEN’S
AUTO

Søren Mikkelsen
www.autopartner.dk

Fredericiavej 461, Børkop
Tlf.: 29 62 30 33
www.mikkelsens-auto.dk
...for en sikkerheds skyld

