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Kære alle

Jeg vil godt fortælle lidt om vores 
aktiviteter i 2012 i Skærup Bor-
ger- og Grundejerforening.

 Vores første arrangement var Ren 
by i April, som igen blev afviklet i 
samarbejde med Grønt Forum – 
der var flere tilsvarende tiltag i Vejle 
Kommune. Jeg hilser ideen meget 
velkommen, men er til stadighed 
meget forundret over den mængde 
affald. Det var primært ”smid ud 
af  vinduet affald”. Vi startede med 
morgenmad som var sponseret af  
Brejning Bageren, tusinde tak Hans. 
Alt i alt et fint arrangement med en 
flot deltagelse. 

Ligeledeshar vi fået placeret vore 
containere nede bag klubhuset og 
dermed også fået alt vores grej sam-
let.

Sommerfesten blev afviklet 23 juni, 
hvor vi startede ud med gratis mor-
genmad, igen sponseret af  Hans fra 
Brejning Bageren, rigtig mange tak 
Hans. Rigtig godt besøgt. Dagen 
forløb med mange forskellige akti-
viteter, bl.a. var der meget stor til-
slutning til vores Skærup løb. Hans 
Jakob fra Smidstrup vandt, så vi har 
da en udfordring i år. Aftenen var 
igen spontan, grillen blev tændt op 
og vi var en pæn forsamling til spis-
ning – det var super hyggeligt. 

Bålet blev tændt af  et mini fakkeltog 
og Frank holdte båltalen, midsom-
mervisen bød derefter sommeren 
velkommen til vores lille by.

Alt i alt et hyggeligt arrangement, 
dog kunne vi godt blive rigtig man-
ge flere - vi har en udfordring. Vi er 
meget modtagelige for nye ideer og 
hvordan vi kan sælge vores sommer-
fest lidt bedre.

Stemningsbilleder fra vores hyggelige fælles-
spisning.

Der blev også afviklet en række 
fællesspisninger, her vil jeg spe-
cielt fremhæve vores fællesspisning 
i Skærup ZOO, der var kanon til-
slutning vi kom næsten op på 100 
deltagere – vi vil gentage succesen 
igen i år.

Der kommer nogle parkbænke her i 
foråret, når vi kan komme i jorden. 
Vi havde oprindelig en ide om at det 
skulle hænge sammen med nogle 
trampestier rundt omkring i byen 
– men disse stier har lange udsigter, 
meen vi arbejder dog fortsat på sa-
gen og forsøger at finde alternative 
muligheder.

Julebanko forløb efter hensigten. 
Vores juletræ fik nye juletræskæder 
så nu er vi også med på LED kæder, 
det er også mere miljøvenligt.
 
Til sidst har jeg et nødråb - vær med 
til at mangfoldiggøre vores avis, 
kom med nogle indput - det kan 
være anekdoter, billeder, visioner og 
lignende.  Ideer til vores hjemmeside 
modtages også med tak.

Mange hilsner og rigtig god sommer
Formanden
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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
»  Rensebånd
»  Alu stige 7 m.
 

Lyskæder  kr. 50,00
Pavillontelt udlejes 4 x 8 meter  kr. 250,00
Gulv til pavillon  kr. 500,00
(For ikke medlemmer koster det kr. 200,00 ekstra pr. del)

Henvendelse til:  Hans Westenbroek, Solitudevej 10,  
 Tlf. 2852 1717/7586 2739 
 Afhentning/aflevering efter aftale med Hans

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 

Formand:
Chanette Danelund, Klosterbakken 36  7586 7558
danelund@stofanet.dk  2068 9007

Sekretær:
Serena Moltrup-Jensen, Solitudevej 10  7586 2739
hans.serena@profibermail.dk   2636 3355

Kasserer og udlejning:
Hans Westenbroek, Solitudevej 10  7586 2739
hans.serena@profibermail.dk  2852 1717

Bestyrelsesmedlem:
Frank Johansen, Nederbyvej 18  9955 6334
frajo@dongenergy.dk

Næstformand:
Svend Otto Christensen, Søndermarksvej 4  7586 6168
sochund@stofanet.dk  2091 8556

Suppleant:
Lizzy Kjergaard, Klosterbakken 30  7586 6672
verner-kjergaard@mail.tele.dk  2824 2228

Adresseliste for Skærup Borger- og Grundejerforening

Bestyrelsesmedlem:
Lendy Mølgaard, Munkebakken 1   2781 2595
lendy@profibermail.dk 

Bestyrelsesmedlem:
Tove Hvid, Munkevænget 3  6019 4656
toveahvid@live.dk

Suppleant:
Lars Jensen, Munkedalen 15 2921 4190
Lapoje@ofir.dk
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Stemningsbilleder fra vores fællesspisning 
i Skærup ZOO

Vi havde en rigtig hyggelig aften med super god mad og dejlig selskab.
 
Vi gentager arrangementet 28 august - der vil komme information rundt 
efter sommerferien.
 
Tusinde tak til Karina og Jens Jørgen for at åbne Skærup ZOO for os.

Søndergade 14 · 7080 Børkop · Tlf. 7663 7663
www.vestfynsbank.dk · borkop@vb.dk

Savner du en mere 
personlig bank?  
 
Så overvej en bank hvor nærvær og sund 
fornuft er vigtigt i hverdagen. Kig forbi og 
få en snak om dine muligheder hos os.

Hanne Sanko
Filialdirektør
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www.stoustrup-collection.dk

Har du brug for et nyt logo, skal de gamle 
rentegnes, skal du have lavet en folder, 
brouchure, plakat, hjemmeside, visitkort 
eller noget andet grafisk arbejde?

Så kontak mig...

Benedikte S. Fuglsang 
Mail: benedikte@stoustrup-collection.dk

// Grafiker på Skærup Avisen og byens hjemmeside //

Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00

Alt tapet- og malerarbejde udføres til rimelige priser

Vi sætter kulør på boligen
Malermester

Freddy Mikkelsen

MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING 

Tårnet 10   Skærup   7080 Børkop
Tlf.: 75 86 61 95    20 46 32 80

Fax: 75 86 61 75

       
                                         Der er blevet indkøbt ketcher og bolde, så det eneste I 
                             skal gøre er at ringe eller sende en mail, så booker jeg tid  til 
                                      jer og I henter nøgle samt udstyr. Derefter er I klar til en ten-
       nisdyst eller øve lidt tennisslag. 
                               Vi har prøvet at gøre noget ekstra ud af  banen i år og derfor ønsker       
                                   vi, at der er flere, som bruger tennisbanen fremover.   
                           Vi har bl.a. lagt nye streger, sat nyt net samt en pointtavle op. Så  
                              banen har fået en general overhaling og den skulle være mere  
                                              indbydende og bedre at spille på. 
                                        Derudover, så er vores nye hjemmeside gået i luften. Man     
                                           kan gå ind på www.skaerup-tennis.dk for at se mere om  
                                    f.eks vores nye online banebooking, priser for medlemskab  
                                        samt meget mere.  
                                
   Vi håber på at se en masse friske mennesker på tennisbanen! 

Bestyrelsen
Formand  Jan Rasmussen, Klosterbakken 6 4021 6205   
Næstformand   Knud Dam, Munkebakken 9 7586 6799
Kasserer Svend O. Christensen, Søndermarksvej 4 7586 6168
Sekretær John Jacobsen, Klosterbakken 10                         7586 6507
Medlem Kurt Albertsen, Drejersvænget 2, Fredericia 2147 5328 

Sportslig hilsen
Skærup Tennis klub 

Jan Rasmussen
Email:  skaerup-tennis@skaerup-tennis.dk

En flad tyver for et spil tennis med familien, 
barnebarnet, naboen eller en ven
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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 

 

SKÆRUPAUTOSERVICE

75 86 66 65 post@skaerupauto.dk

Hos os kan du få lavet din bil til en fornuftig pris 
- uden at det går ud over garantien!

www.skærupautoservice.dk

Skærup HandelSpladS
v/Pedro

Salg af: 
Frisk morgenbrød og kager, take away food, tobak, øl/vin, slik, enkelte kolonialvarer

Åbningstider: 
alle dage 07.00 til 20.00 (mandag 07.00 til 19.00)

Telefon: 75866645 / 42176105
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I sidste års udgave af  SKÆRUP Avisen 
fortalte Ingeborg Egeskov om livet i 

Skærup og sluttede af  med en opfordring 
til Skærup-boerne til at møde op til orien-
teringsmødet om valg til Menighedsrådet. 
Jeg tog imod invitationen og endte med at 
modtage valg til rådet.

Og hvorfor det? Skærup er et selvstændigt 
sogn med egen sognekirke, som er en del 
af  vores lokalsamfund, på samme måde 
som skolen, forsamlingshuset, vandværket 
er det, og som langt hen af  vejen forval-
tes af  råd/bestyrelser bestående af  lokale, 
valgte borgere. Det er Menighedsrådet, 
som er det organ, der i mange henseender 
tager sig af  forvaltningen af  Kirken og 
Kirkegården. Det er de rent fysiske ram-
mer der værnes om og vedligeholdes, og 
der er et personale ved Kirken som skal 
ledes og motiveres, således at det altid er 
parat til at møde og hjælpe brugerne af  
Kirken og Kirkegården.

Kirken er noget af  det ældste vi har i lokal-
samfundet med rødder tilbage til 1100-tal-
let. Den har overlevet og er blevet brugt 
af  mange generationer, og den er renoveret 
og ombygget gennem tiden, senest i 1883. 
Gennem mange generationer har Kirken 
dannet rammen om en eller flere begiven-
heder i vores forfædres, vores eget eller 
vores børns liv, startende med barnedåb, 
senere konfirmation, kirkebryllup og be-
gravelse.  

Og så er Kirken selvfølgelig rammen om 
søndagsgudstjenesterne og andre arrange-
menter i årets løb, specielt omkring høj-
tiderne. Derfor er der for mig ingen tvivl 
om, at det ville være et stort savn i lokal-
samfundet hvis ikke kirken var der, derfor 
er der mange gode grunde til at så mange 
som muligt bakker op om og tager del i 
Kirkens liv.

Jeg har tidligere taget del i andre af  de lo-
kale foreningers liv, nu glæder jeg mig til 
at tage del i Menighedsrådets arbejde sam-
men med personalet og de øvrige medlem-
mer af  Menighedsrådet. 

Svend Aage Nissen, 
Smidstrup- Skærup menighedsråd

Hvorfor deltage i Menighedsrådet? Stemningsbilleder fra vores  
Sct. Hans aften i Skærup

Sct Hans 2012 var ikke det bedste 
vejr, alligevel super godt besøgt.

Vejret til Sct. Hans i år bliver bedre...
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Aktivitetsoversigt 2013

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. 

Vi henviser til 
vores hjemmeside

skaerup.dk

Skærup løbet 2012
Vi håber, ligeledes på stor deltagelse i år. Konkurrencen er hård, sidste år var det Hans fra 
Smidstrup som vandt. I år er der Skærups tur...

Junior vinder

Senior vinder

3. halvleg
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Uddrag fra generalforsamling den 18. marts 2013 i 
Restaurant Kongelunden

Vandværket har været på messer, for at få ind-
blik i GPS registrering. Vi har deltaget i mø-
der ved  Vejle Vandråd, TRE-FOR og Vejle 
Spildevand.
Det vigtigste i år, har været at få udskiftet alle 
vandmålere. Da vi var nået til 1. december, 
havde vi fået skiftet 312 af  322 målere. Et par 
andelshavere skal have fundet ventilen, for at 
få udskiftet måleren, dette gøres når vi kan 
komme i jorden igen. Alle kunder modtog et 
aflæsningskort fra TRE-FOR 2012, som de 
har aflæst og indsendt. Vi har i bestyrelsen 
aflæst to gange, januar og februar, via fjern-
aflæsning. Vi vil løbende følge kundernes 
forbrug for evt. lekæde . Brugerne skal ikke 
indsende aflæsningskort mere, aflæsning fore-
tages af  vandværket, men det er altid en god 
ide at holde øje med sit vandforbrug min. 1 
gang månedligt. Nogle få kunder har efterføl-
gende efterlyst et aflæsnings brev i forbindel-
se med udskiftningen af  måleren. I forbindel-
se med udskiftning af  vandmålere har vi fået 
oplyst at omløberne ikke har været spændt 
tilstrækkelig, så vi anmoder forbrugerne om 
at kontrollere om de er tætte og tørre.

Aflæst forbrug
Vi har i år udpumpet 54.336 m³ mod år 2011 
hvor vi oppumpet 56.149 m³. 
Elforbruget var 34.783 kw mod 2011 hvor vi 
brugte 43.330 kw.
Vi fik også termograferet El installationen i 
foråret, dette skal foretages hvert 2 år, og er 
forlangt af  forsikringsselskaberne.

Vandpriser
Vandpriserne er der ikke ændret på, men Sta-
ten har i år hævet drikkevands bidraget fra kr. 
7,38 til kr. 7,66 så den faste afgift for det kom-
mende år er uændret kr. 1.550 og vandpriser 
kr. 5,56 inkl. Moms.

Overtagelse af  Velling vandværk
Vi er endnu ikke færdige med overtagelsen af  
Velling vandværk, der er stadig et økonomisk 
mellemværende, som skal bringes i orden. 
Vandafregning 2010 og 2011, afregning af  
nye vandmålere, og senere afregning af  led-
ningsnet registrering.

Fremtid
Kursus: Hygiejnekursus hvor Otto, Steen og 
Nikolaj er tilmeldt, og deltager i juni mdr. i 
dag bliver et vandværk betragtet på lige fod 
som en fødevare virksomhed.

Vi regner med omlægning af  vandledning i 
Æblehaven i 2013. 

Registrering af  ledningsnettet via GPS. Dette 
vil så vidt mulig blive udført her i år.

Vi vil også meget gerne have ventiler udfor 
hvert sidevej til Klosterbakken, dette vil vi 
udskyde til 2014.

Regnskab 2012
Vandværket resultat er et underskud på kr. 
23.957 efter afskrivninger.

Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt:
Steen Løvring Kristensen
Claus Friis Nielsen
Niels Otto Nielsen

Der er stadig et passiv medlem tilknyttet be-
styrelsen fra St. Velling Vandværk.

Valg af  revisor:
Ejnar Hau
Torben Madsen

Under punktet eventuelt..
1 andelshaver (Jesper Svendsen) påpegede, at 
der var for meget kalk i vandet.

Torben Madsen roste bestyrelsen for godt 
arbejde.

Henrik Krabbe fremhævede at, proceduren 
under bestyrelsesmøderne, med at gennemgå 
økonomi og bilag var en rigtig god ide.

Jens Kristian Bak efterlyste opdatering af  
hjemmesiden. Steen svarede, at det var for-
søgt, men desværre forgæves, kommer se-
nere.

Ivan Bloch Sørensen spurte om det var kor-
rekt, at der var forskel på mængden af  kalk 
i vandet, efter hvor man bor. Nikolaj sva-
rede, at dette var korrekt, jo tættere man er 
på vandværket, jo mere kalk, dette er forsøgt 
afhjulpet med ”kalkspalteren”. Bestyrelsen 
lovede at arbejde videre med dette problem.

Vandværket analyser kan læses på hjemmesi-
den: www.geus.dk

Bestyrelsen i vandværket er følgende:

Formand Nikolaj Jensen
Mobil 20 21 98 74
Mail: munkegarden24@profibermail.dk

Næstformand Claus Friis Nielsen
Mobil 25 25 36 35
Mail: clausfriis@stofanet.dk

Sekretær Niels Otto Nielsen
Mobil 61 78 69 56
Mail: nielsotto@privat.dk

Kasserer Steen Løvring Kristensen
Mobil 40 55 57 58
Mail: slkristensen@stofanet.dk

Medlem Mikael Sørensen
Mobil 21 65 83 16
Mail: smilo@stofanet.dk

Kasserer Steen Løvring Kristensen
Mobil 40 55 57 58
Mail: slkristensen@stofanet.dk

Medlem Mikael Sørensen
Mobil 21 65 83 16
Mail: smilo@stofanet.dk

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

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

Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2010.

Bestyrelsen består af følgende:

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

Priser

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

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

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

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

SKÆRUP VANDVÆRK
Søndermarksvej 3Y, Skærup, 7080 Børkop 

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

Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2011.

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

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

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

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

Uddrag af generalforsamlingen afholdt den 28. marts 2011.

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

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

Kommune. Der er blevet lagt belægningssten omkring vandværksbygningen, 
jorden omkring vandværket og boringerne er blevet planeret og beplantet. Der 
er monteret en kalkspalter på vandværket.
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Med begejstring kan meget stort opnåes

I en tid hvor verden omkring os 
bliver mere og mere centraliseret, 
kunne man forestille sig at de nære 

fællesskaber havde trange kår. Det har 
de måske også i nogen sammenhænge, 
men for mig at se er betydningen af  
landsbysamfundenes kvaliteter og vær-
dier blevet endnu mere tydelige.  Det 
folkelige fællesskab, frivillighedskultu-
ren, medbestemmelsen og den lokale 
identitet er blevet styrket. Og i takt med 
den stærkere organisering i beboerfor-
eninger, borgerforeninger, landsbyråd 
og lokalråd, har politikerne fået bedre 
øje på landsbysamfundenes kvaliteter 
og værdier.

Og skal der ske noget i Skærup, så må 
drivkraften være til stede lokalt. Det 
er den så også! Gudskelov for det, for 
vi kan ikke forvente at opnå ret meget 
ved at sidde passive og vente. Til gen-
gæld kan meget stort opnåes med den 
begejstring der findes i både stort og 
småt - det smitter nemlig - og når Ivan 
Bloch Sørensen præsenterer en idé med 
en hævet kombineret gang-, cykel- og 
ridesti, så skal der da arbejdes videre på 
idéen på alle tænkelige niveauer! 
Hvordan vi kan få det til at lykkes, kan 
der være flere veje til, måske er det kom-
binationen af  vores folkelige fællesskab 
og viljen til at synliggøre idéen - også på 
politisk niveau?

Iøvrigt glæder jeg mig over de lokale 
kræfter der er med til at synliggøre Skæ-
rup. Den positive omtale i vores lokale 
medier kommer ikke af  sig selv, det 
skal der lægges kræfter i hvis omtalen 
af  Skærup, ikke kun skal være når der er 
kø på motorvejen.  Men det er tydeligt, 
at der lokalt er ildsjæle, der sørger for at 
de mange gode historier bringes videre. 
Tak for det. 
I den kommende tid vil jeg gerne lave en 
video omkring Skærup borgernes enga-
gement i Ivans gode idé. Sammen kan 
måske få skabt stor opmærksomhed og 
få fortalt hvordan det kan laves bedst 
muligt?  Vi kan da i hvert fald forsøge.

Ud fra hvad jeg har erfaret, har et stort 
omfang af  frivillighed og god dialog 
har også været kendetegnende omkring 
naturgenopretnings projektet, Vådom-
råde Skærup, hvor miljømæssige og re-
kreative formål er kombineret. 
Som genbo til dette område, er jeg en 
af  dem der nyder tilgængeligheden af  
dette flotte landskab og rige dyreliv. Må-
ske kunne man engang forestille sig, at 
et stisystem i Skærup blev endnu mere 
udbygget?
 
Mange hilsner fra
Anja Daugaard
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Skærup   Byfest og Sct. Hans 

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.

Teltene er rejst og vi mødes alle til gratis morgenbord  Kl. 09.00

På pladsen er der følgende aktiviteter: Hoppeborg – Petanque – Gummistøvlekast – Ballondart – 
Kartoffelknuseren – Popcorn over bål – Vandbalance – Trillebørstransport – skydning m.m.

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

Kl. 14.30:    Håndbold/Fodbold, for alle, eller noget der ligner.

På pladsen er der mulighed for at købe: Slik, sodavand, øl, kage, kaffe, pølsehorn, pizzastykker og 
hvad vi ellers finder på.

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. Der vil være mulighed for køb af øl, sodavand og vin.

    Sct. Hans 

Vi starter bålet op kl. 21.00 - der vil være fakler til børnene nede på sportspladsen (altså ingen 
afgang fra byparken).

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.

Byfesten bliver igen i år afviklet som en familiefestdag på stadion i Skærup.

Teltene er rejst og vi mødes alle til gratis morgenbord Kl. 09.00
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. Med-
bring selv bestik og tallerkner. Der vil være mulighed for køb af øl, sodavand og vin.

Der vil være mange muligheder i løbet af dagen, bl.a. kan nævnes:
•	 Skærup løbet
•	 Skærup games
•	 Cross rece
•	 Hygge

Lørdag d. 29. juni 2013

Byfest
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SKÆRUP BYPARK

Vi holder ved.

Selvfølgelig gør vi det – vi hygger os med 
rengøring og vedligeholdelse af  Skærup 
Bypark til fælles glæde for Skærups borgere 
( håber vi ) og  for den flok af  Knusere som 
medlemmerne hedder.

I år startede vi op første lørdag i maj, hvor 
en stor del af  ukrudtet i bedene måtte lade 
livet, pladsen er lige blevet sprøjtet, så nu 
vil den snart fremstå på pæneste måde.

Vi holder traditionen i live ( og det er na-
turligvis os der holder Restaurant Konge-
lunden økonomisk oppe ) idet vi som sæd-
vanlig nyder Jørgens stegte flæsk med hvad 
dertil hører.

Vores medlemstal er vokset ( med een ), så 
vi sporer fremgang. Det er altid dejligt med 
nyt blod / nye ideer.
Vi kan som så mange andre foreninger 
godt bruge flere medlemmer, så hold dig 
ikke tilbage.

Hvis nogle af  byens borgere mener anlæg-
get skal tilføres yderligere, hører vi gerne 
derom. Vi har ikke selv planer om at tilføre 
byparken yderligere borde / bænke mv.

Vi mødes den sidste lørdag ( kl 10.00 ) i 
månederne april – september,  og efter 
oprydningen ordner vi verdenssituationen 
over en stille øl/ vand.

Hvis du ikke ønsker, at deltage i det fysiske 
arbejde ( så krævende er det hellere ikke ), 
er du meget velkommen som passivt med-
lem.

Medlemskabet koster 100 kr årligt for såvel 
aktive som passive.

Med venlig hilsen og på gensyn i BYPAR-
KEN.

Torben Madsen
Oldermand

Så blev vores dejlige by igen ren

ˮ
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.

På gensyn i 

 2014
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Sneglehuset er beliggende i Skærup, nede 
af  en grusvej, lige ved Skærup zoo, bold-
bane, bæk, marker og skov.

Til daglig er vi meget i naturen, vi bor jo 
midt i den. Vi bruger uderummet som rum 
for leg og læring på lige fod med de inden-
dørs lokaler, dog vil vi gerne have endnu 
flere pædagogiske aktiviteter flyttet ud i 
naturen. 

Vi besluttede derfor at vi i 2012 ville arbej-
de for at få det grønne flag. Vi lavede for-
skellige naturprojekter der blev beskrevet 
for Frilufts Rådet og februar 2013 hejste vi 
det Grønne Flag i Sneglehusets flagstang. 

I 2012 havde vi besøg af  naturvejleder 
Henrik Jelling i en uge, hvor vi fik masser 
af  forskellige naturoplevelser i vores nær-
område. Desuden havde vi også et foræl-
drearrangement med Henrik Jelling, hvor 

vi havde forældre og søskende med i sko-
ven til oplevelser og sansning. 

Hen over sommeren arbejdede vi med et 
snegleprojekt, hvor vi havde samlet for-
skellige snegle på legepladsen og i skoven, 
sneglene boede i et terrarium og sammen 
havde vi fundet ud af  hvad de spiste, hvor-
dan de lever, vi tegnede dem, lavede sneg-
levæddeløb, læste om snegle og til sidst luk-
kede vi sneglene ud i naturen igen, så de 
kunne nå at gemme sig et lunt sted inden 
vinteren kom.
I ”vores” skov har vi opbygget endnu et 
værested med bålplads, bro, gynger og reb. 
Børnene har været meget aktive i denne 
proces, og har været med til at aftale hvad 
der skulle laves i skoven. Det betyder rigtig 
meget for både børn og voksne at vi har 
fået lov at låne disse steder i skoven her kan 
vi slå lejr og fordybe os i naturen. Børnene 
kender stederne godt og dette medfører at 

Sneglehuset er en grøn institution

de lægger mærke til forandringerne og op-
lever naturens forskellige årstider helt tæt 
på. 

I september havde vi vores årlige dagsko-
loni til Børnenes Vel i Høll i 3 dage for hele 
institutionen. Dette er en tradition vi væg-
ter højt. Det giver en fantastisk fællesskabs-
følelse at være sammen om noget alle sam-
men. På turen oplever vi vandet helt tæt på. 
Vi får lidt våde tæer, vi graver i vandkanten, 
vi fisker, samler sten og skaller og hygger 
os sammen på tværs af  stuerne.
I efteråret 2012 har vi haft 4 personaler på 
Grønne Spirer kursus ved Frilufts Rådet. 
Her igennem har personalet fået nye ideer 
og er blevet inspireret til hvordan vi også 
kan bruge naturen og udelivet i Sneglehuset. 

I 2013 har vi besluttet, at vi ved siden af  
en række andre mindre naturprojekter vil 
arbejde med affaldssortering i hele huset. 
Vores mål er, at børnene lærer at sortere 
affaldet og at de også lærer om hvorfor vi 
sorterer og hvad der sker med affaldet. Vi 
tænker at de ældste børnehavebørn også 
skal en tur til deponiet så de kan se hvor-
dan affaldssorteringen fungerer. 
Derudover skal 2 personaler her i maj må-
ned på kurset: ”Ud med ungerne” hos de 
Grønne Spirer. Vi regner med de kommer 
hjem fyldt op med gode ideer til nye tiltag 
vi kan gøre brug af. 

Vi er glade og stolte over vores Grønne 
Flag. Det betyder noget for os og vi vil altid 
arbejde med naturen som en integreret del 
af  vores hverdag. 
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Igennem snart 5 år har jeg været beskæftiget 
med frivilligt arbejde gennem FrivilligCenter 
Børkop. Mit arbejde har hovedsagelig været at 
videreformidle de henvendelser vi får fra ældre 
medborgere i gammel Børkop Kommune.

Henvendelserne kan være mangeartede, men 
vedrører i det væsentligste de aktiviteter der er 
nævnt nedenfor.

Af  historier fra det virkelige liv er bl a, den æl-
dre dame der var faldet ud af  sengen, og ikke 
kunne røre sig, og ikke kunne tilkalde hjælp. 
Men som hun sagde, da vi ringede op: jeg havde 
det jo meget godt, for jeg vidste jo, at i ringede 
til mig om 2 timer. Og så ville jeg få hjælp. Det 
fik hun så. 

Ligeså henvendelser fra den ældre medborger, 
der ikke selv kunne udskifte elpæren i loftslam-
pen – om vi ville det – ja selvfølgelig ville vi 
det,  jo – som vedkommende sagde : sidste gang 
ringede jeg til elektrikeren, der kom og skiftede 
den. Det kostede en ”formue” og elektrikeren 
var ” flov ” men han skulle naturligvis have be-
taling for såvel tid som kørsel.

Vi går ikke ind og påtager os deciderede hånd-
værksopgaver, men mindre ting af  max 1 times 
varighed, hjælper vi gerne med.
Vores ”betaling”  er den glæde og taknemlighed 
vi får fra vores brugere for de små gerninger vi 
hjælper dem med. 

God sommer
Torben Madsen

 
GRATIS HJÆLP – NÆR DIG
FrivilligCenter Børkop Til pensionister og før-
tidspensionister

TELEFONTJENESTEN:
Har du eller dine børn brug for sikkerhed i 
hverdagen, vished for at du ikke er blevet plud-
selig syg eller kommet til skade, så har vi
”Tryghedsopkald”. En af  vores telefondamer 
ringer dig op hver morgen mellem kl. 8.00 og 
8.30, for at høre om alt er i orden. Hvis ikke 
kontakter vi  den person, som du har udpeget 
som kontaktperson i tilfælde af  uheld.
 
VÆRKTØJSKASSEN:
1 af  vores håndværkere kommer forbi dig, og 
hjælper med små reparationer, hænge billeder / 
hylde / lamper op, skifte pærer i lamperne el-
ler nedtage dine gardiner til vask mv. Du betaler 
kun for evt materialeforbrug

TV/DVD:
Du kan også få hjælp til Indstilling af  dit TV/
DVD. 

BISIDDER:
En ”Bisidder” kan følge med, hvis du skal til 
læge, på sygehus til møde med det offentlige el-
ler lignende.  Er alene med for at du har et par 
ekstra øjne og ører.

Frivilligt arbejde
 

 

Åbningstid:  
Torsdag 13.00-16.00
Frivillig Center Børkop, Englystparken 1. lejl.15C
TFL. 2292 1941
E-mail: borkop@frivejle.dk 
Hjemmeside: www.frivejle.dk

Så starter skolen igen!
- Hjælp vores børn

Når man kommer cyklende på cykelstien langs med Sønderlunds-
vej, 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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➲ 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

                  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! 

RESTAURANT

SKÆRUP
kongelunden

Nederbyvej 15 - 7080 Børkop - Tlf: 7586 1861 / 2020 5670
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En hurtig sommerstorm gjorde det af  med vores telte.
Øv øv, men vi har været ude at købe et andet telt, så vi er klar til sommerfesten.

Der kom en lille storm...

Så har vi - langt om længe - placeret de første 2 bænke i bybilledet. 
Håber at de vil være til glæde og gavn.

Og der kom bænke
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Mon der findes bilister i Danmark, som ikke 
ved hvor Skærup ligger - næppe. For helt rig-
tigt, det er, hvor bilerne altid holder i kø. Men 
Skærup er ikke kun et stykke stærkt trafikeret 
motorvej, som passerer mellem rastepladser-
ne Skærup Øst og Skærup Vest.

Skærup er også en hyggelig lille by i det sydli-
ge af  Vejle kommune. Byen, som du også kan 
komme cyklende til via trafiksikre cykelstier 
- både fra Vejle, fra Børkop, fra Smidstrup og 
næsten helt fra Fredericia og Middelfart.

Underlig nok så slutter alle cykelstierne ved 
indkørslen til byen. Selvom der kun er få hun-
drede meter vej imellem, hvor cykelstierne 
ophører - nemlig strækningen på den asfalte-
rede del af  Søndermarksvej.

Vejen bruges i det daglige af  mange. Fra 
morgenstunden er Ralle og Erik nogen af  de 
første, som er ude at gå tur. Senere følger en 
række af  byens øvrige pensionister. Man kan 
også møde Ole med hunden Mads. Hundene 
Nanna, Uffe og Trille med deres respektive 
hunde luftere. Skolebørnene har allerede 
brugt vejen inden kl. 08.00, hvor de cykler til 
skolen i Smidstrup. 

Senere på formiddagen kommer dagplejerne, 
med deres 4 børn og barnevogn. De mind-
ste placeret i vognen og de lidt større med et 
godt greb i barnevognens styr. De møder tit 
Sigrid med hendes søde islandske heste, som 
med de andre ryttere er på vej ned til ridesti-
erne i skoven, for enden af  vejen.

Nede ved skoven ligger børnehaven Snegle-
huset, som i dag har sendt nogle af  børnene 
på tur i deres Christiania cykler. Nogle gange 
går turen til Børkop. For når bare de når hen 
til den anden ende af  Søndermarksvej, så er 
der cykelsti hele vejen.

Skolebørnene kommer cyklende  hjem fra 
Smidstrup-Skærup skole. Hestene er på vej 
hjem til rideskolen på Damkjærgaard. Sidst 
på eftermiddagen flere motionister, som 
oven på dagens strabadser trænger til en lø-
betur. Selv de et-hjulede cykler bliver der kørt 
tur på.

Vejret har været flot hele dagen, men nu be-
gynder de mørke skyer at trække sammen 
hen over byen. Efter længe at have truet 
med regn, begynder det så småt at dryppe, 
før skyerne til sidst åbner for sluserne, og 
regnen vælter ned. Den samler sig hurtigt 
til store vandpytter langs vejsiden – modsat 
vejgrøften. Herfra løber regnvandet ned ad 
gangstien, og hen til nærmeste kloakdæksel 
på Munkehegnet – ud for Anette og Jørgen. 
På vejen derhen har ’floden’ passeret Juliets 
have, og taget en del af  sandet og jorden med 
hen til kloakken. Sker det om vinteren, så er 
det en ren skøjtebane.

Derfra - via byens enstrengede kloaksystem 
- til rensningsanlægget i Brejning. Desværre, 
for regnvandet burde jo i stedet for have fun-
det vej til Skærup Å gennem de mange vej-
grøfte, hvoraf  den ene løber på langs med 
Søndermarksvej.

Livet på og omkring Søndermarksvej 

Alle de maleriske billeder af  mennesker, som 
lever livet på og omkring Søndermarksvej 
suppleres med den kørende trafik. Bilerne 
skal passere hinanden på den lange lige vej. 
Oversigtsforholdene er gode på strækningen. 
Det betyder, at farten ikke behøves at sæn-
kes ved passage af  hinanden – også selvom 
den modkørende er større end en selv, måske 
endda en bus eller lastbil. 

Bussen er som regel fyldt med glade børn, 
som har været en tur i Skærup Zoo, som også 
ligger på Søndermarksvej. Lastbilerne kører 
mange gange med levende grise og kyllinger, 
eller med foder til samme. 

Skulle det engang imellem knibe at komme 
forbi hinanden med den høje fart, kan man 
altid bruge græsområdet ved siden af  vejen. 
Selvom det til tider er lidt blødt og opkørt, og 
asfalten er knækket i kanten af  vejen. Så kan 
den høje fart dog fortsat opretholdes – selv 
med en mobiltelefon for øret og kun en hånd 
på rettet.

Søndermarksvej er selvfølgelig en velholdt 
kommunevej, og græsrabatten er også i 
kommunens besiddelse. Det betyder, at de 
engang imellem kommer og slår det. I som-
mermånederne gror græsset dog lidt hurti-
gere, men så slår Jørgen en del af  det med 
sin lille havetraktor. Andre med baghave ud 
til – bl.a. Christian -  klarer det  selv. Jørgens 
lille havetraktor  – dog til tider - ikke uden 
problemer, på grund af  de tunge køretøjers 
dybe spor. De samme spor, som samler regn-
vandet, inden det løber i kloakken og videre 

til rensningsanlægget. Hvad nu hvis alle disse 
daglige ’udfordringer’ kunne løses med et 
snuptag! Hvad nu hvis der ikke engang skal 
købes jordarealer, fordi man ejer det i for-
vejen! Hvad nu hvis de gående, de løbende 
motionister, de cyklende skolebørn, de bar-
nevognskørende dagplejer, hundene og deres 
hunde luftere og de fantastisk flotte islandske 
heste kunne adskilles fra den kørende trafik 
med en kantsten! Hvad nu hvis regnvandet 
– langs samme kantsten - kunne løbe hen til 
grøften og Skærup Å, og dermed udenom 
rensningsanlægget!

Ja, det lyder næsten for godt til at være sandt, 
at en række kantsten i forlængelse af   hinan-
den, og en dermed hævet kombineret gang-, 
cykel- og ridesti kan løse det hele på en gang 
- og så endda på så kort en strækning, som få 
hundrede meter. Lad os kalde den en m u l t i 
s t i. Belægningen kunne være asfalt, eller blot 
en form for stampet benmel eller lignende.

Vurder selv - så ny og enkel en løsning - i den 
prisklasse er ikke set før - vel ?

Livet på og omkring Søndermarksvej ville 
kunne blive mere sikker fremover.

Af  Ivan Bloch Sørensen
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En stor tak til sponsorer, leverandører,  
hjælpere og andre, som er med til at  

muliggøre denne avis.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Skærup 
Borger- og Grundejerforening

Tak !

 

 

- MERE END EN
SAMLING DYR:

I Skærup Zoo kommer
du tæt på mere end 100
forskellige dyrearter.

Oplev farlige jaguar og
legesyge aber.

Tæt ved legepladsen
findes klappedyr.
Åbent fra 23. marts -21. okt.
Entre: voksen 90,- Børn 45,-

www.skaerup-zoo.dk
Skærup zoo · Søndermarksvej 102 · 7080 Børkop · tlf. 75868680



MIKKELSEN’S
AUTO

Fredericiavej 461, Børkop
Tlf.: 29 62 30 33

www.mikkelsens-auto.dkSøren Mikkelsen

...for en sikkerheds skyldwww.autopartner.dk

www.rudecenter.dk

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 og med ca. 200 
værksteder fordelt over hele landet, så vi er også 
lige i nærheden af dig.
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Fortæl os at du har set vores annonce 

og få fyldt sprinklervæske op GRATIS!


