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Et tilbageblik på 2016

Jeg vil godt fortælle lidt om, hvad vi 
har beskæftiget os med i foreningen 
igennem det forgangne år.

Vores Ren By arrangement var igen en 
succes, det vil jeg kalde det, idet der var 
meget skrald. Jeg vil rette en stor tak til 
Brejningbageren for levering af  rund-
stykker, efter at vi havde fået lagt bunden, 
begav vi os rundt i og omkring byen. Vi 
afsluttede nede på sportspladsen, hvor 
der var en grillpølse og almindelig hygge. 

Sct. Hans og byfest blev afviklet plan-
mæssigt, vi havde et par nye projekter 
som ”Tour de gadekamp”, det var rigtig 
sjovt. Vi kunne måske godt have tænkt 
om lidt mere konkurrence vængerne 
imellem, men det kommer sikkert i år. 
Det andet nye påfund var en frikadelle-
frokost, det forløb også fint. Aftenen gik 
også ganske hyggeligt, selvfølgelig med 
halvdårligt vejr, men sådan skal det være 
når vi har byfest, men det kan ikke af-
skrække os.

I løbet af  efteråret havde vi vores to faste 
arrangementer med ZOO og kirken, også 
med pæn tilslutning og rigtig hyggeligt – 
tak for samarbejdet.

Vores Kvindeklub – specielt tak til Brit og 
Ditte, der havde arrangeret juletræstænd-
ing med julemanden på besøg første 
søndag i advent. Dette var en kanon suc-
ces, der var omkring 70 børn og endnu 
flere voksne. Der blev hygget med gløgg 
og æbleskiver, lidt salg fra boder og ellers 
en dejlig slikpose, vi manglede kun lidt sne. 

Vi vil opfordre til en gentagelse og måske 
overtale klubben til at arrangere en faste-
lavnsfest også.

Ganske kort, så har vi følgende planer for 
2017:

Vi har fået en tilkendegivelse på at vi har 
fået accept på vores ansøgning fra land-
distriktspuljen. Med dette, kan vi få byg-
get et opholdslokale i den ene ende af  
tennisklubhuset dog skal vi lige igennem 
byggesagstilladelse ect. Udover dette skal 
vi gøre legepladsen bedre og lave mere 
hygge omkring shelter, så er 2017 vist 
også gået. Vejle Kommune har jo også 
lovet os gadebelysning på Søndermarks-
vej her til efteråret, så det glæder vi os til.

Jeg vil med hjertet takke alle for jeres op-
bakning til vores arrangementer og spe-
cielt til alle dem, som er frivillige hjælpere 
bl.a. at få sportspladsen og omgivelserne 
til at se pænt ud, der bliver lagt rigtig 
mange timer dernede. Der skal også lyde 
en tak til bestyrelsen for deres arbejdsind-
sats, både bag en computer og fysisk ar-
bejde.

Til slut vil jeg anmode om lidt hjælp i 
forbindelse med vores byggeprojekt nede 
på sportspladsen, vi tager imod alle de 
hænder, der gider arbejde. Tag endelig 
kontakt til et bestyrelsesmedlem. 
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Billeder fra byfest 2016
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Formand:
Chanette Danelund, Klosterbakken 36  7586 7558
danelund@stofanet.dk  2068 9007

Suppleant:
Janni Gregersen, Overbyvej 33 5258 0152
janniedithg6@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Henrik Haahr Raun, Munkevænget 14  5124 2679
HIVC@gmail.com

Næstformand:
Frank Johansen, Nederbyvej 18  9955 6334
frankjohannsen@hotmail.dk

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

Adresseliste for Skærup Borger- og Grundejerforening

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

Bestyrelsesmedlem:
Lotte Olesen, Munkevej 20  2266 2551
lotte@kragholesen.dk

Suppleant:
Lars Jensen, Munkedalen 15 2921 4190
Lapoje@ofir.dk

Sekretær:
Britta Mølgaard, Munkebakken 1                            2064 5353
Britta@profibermail.dk  
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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
»  Lyskæde m/kulørte pærer
»  Havetrommel
»  Alu stige 7 m.

 
Pavillontelt udlejes 4 x 8 meter  kr. 200,00
Pavillontelt udlejes 6 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:  Lendy Mølgaard, Munkebakken 1,  
                            Tlf. 2781 2595 
                            Afhentning/aflevering efter aftale med Lendy

Side 1 af 1 

Som medlem af Skærup Borger og Grundejerforening er det 
gratis at låne ting hos os, dog skal det afleveres i samme 
stand som det er udlånt i. 
 

Af emner har vi: 
 

Flag 
Grill 

Kloakrenser 
Lyskæde m/kulørte pærer 

Rensebånd 
Alu Stige 7 m. 

 
 

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

 

 
 

                                                  

 

     

 

Henvendelse til: 
 

Per Qvist 
Klosterbakken 28 

Tlf. 2232 2796 
 
Afhentning/Aflevering efter aftale med Per 
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Aktivitetsoversigt 2017

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
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Køb	  sportstøj	  og	  udstyr	  lokalt.	  	  

Besøg	  vores	  nye	  showroom:	  Hjulmagervej	  4A,	  7100	  Vejle	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Munkedalen	  11	  –	  Skærup	  –	  Tlf:	  23481523	  –	  www.enjoysport.dk	  
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Så...  det tid til tennis i Skærup Tennisklub

For tennisudvalget m.fl., har der længe været gang i arbejdet,  med at klargøre områderne omkring 
tennisbanen og de omkringliggende buske, træer, - samt omkring åen m.v. På grund af  det våde vejr, 
var det i år ikke muligt at klargøre tennisbanen, før et stykke inde maj. Men vi håber at banen vil blive 
brugt ekstra meget, når den nu endelig er klar.

Det er vort håb, at flere vil få lyst til at spille tennis, nu da områderne omkring banen er blevet 
trimmet. Der findes en dejlig legeplads lige ved siden af,  samt åen, hvor små børn kan boltre 
sig. Der er dejligt stille dernede og naturen er storslået. 

At spille tennis er en god måde at få motion på. Alle kan lære det, hvis ikke de kan i forvejen. 
Det er en sportsgren alle kan deltage i, og vælger man med- og modspillere på samme niveau, 
ligesom i badminton, så er det da rart at spille, og få noget motion. Kender man ikke reglerne i 

spillet, og hvordan man tæller point, står bestyrelsen til rådighed med vej-
ledning. Undervisning kan også etableres, hvis der er tilstrækkeligt mange 

interesserede.

Priserne for at spille tennis, kan ikke afskrække nogen, fordi;
en hel familie (husstand) kan spille hele sæsonen for kun kr.  500,-

 børn                kr.  150,-
     voksne               kr.  300,-

Tennisklubben har indkøbt et pétanque-sæt, så der er også mulighed for at 
kunne dyste med de tunge kugler på pétanque banen.

Vi udlåner Tennis twister (lille bold kanon), 60 bolde, boldopsamler og 
ketcher som medlemmer kan låne gratis.

 
For Ikke medlemmer koster det 40 kr. pr. time og 70 kr. for 2 timer. 

Tennisklubbens generalforsamling bliver i år den 14. juni kl. 19 i 
klubhuset på tennisbanen.

Se også løbende hvad der sker i tennisklubben på www.skaerup-tennis.dk  

Vi hører meget gerne fra tennis interesserede, og 
tilmelding kan ske til alle i bestyrelsen. Er der spør-
gsmål, kan Jan Rasmussen kontaktes på tlf. 40216205

Velmødt 
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Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00

”Hos os får du 
et nummer - det 

direkte nummer til 
din rådgiver”

Maiken Bang Sørensen
Filialchef Børkop
Tlf. 76 63 76 67
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Fritidsområde - Klubhus, Skærup Stadion
En  lille  beretning  fra Borgerforeningen  
om de  projekter vi  tumler med i  øjeblik-
ket  omkring sportspladsen .  Vi  har  som   
bekendt  været så heldige at  få  penge  fra 
kommunen til vores  ansøgning om at  ud-
vide  klubhuset.

Vi vil udvide klubhuset  med  4 meter  i den 
vestlige ende, op mod sportspladsen.  Det  
nuværende  omklædningsrum i denne ende 
af   klubhuset skal  laves om så vi får  et  lille 
tekøkken, og  med de 4 meter ekstra så kan 
der  blive et godt mødelokale  til de forskel-
lige aktiviteter  , møder , foredrag og hvad vi 
ellers kan finde på.  Det er en  længere  pro-
ces at komme igennem med udfærdigelse af  
diverse tegninger, ansøgning om landzone-
tilladelse og  herefter byggetilladelse, hvilket 
vi er i gang med nu. 

Projektet skal være færdigt i år, så  vi kom-
mer snart med en bøn om at få  lidt  hjælp til 
alt det  praktiske. Vi håber  på, at  håndvær-
kere eller andre gode folk med  hænderne 
skruet  rigtigt  på  vil træde  hjælpende til.

Udover  klubhuset  så  er  vi ved at  renovere 
legepladsen.  Der er  opstillet  blomsterkas-
ser og lidt  beplantning ved shelterne. Her  

bliver  også opstillet en grill ved bålstedet.    
Petanque  banen er   gjort klar til spil i denne 
sæson også. Der  kommer løbende  lidt eks-
tra  forbedringer  så  vi  håber, at vi kan få 
lavet  området til et fritidsområde  som vil 
blive brugt af   byens befolkning. 

Vi satser på at få lavet  en  kælkebakke i et  
hjørne af   fodboldbanen.  Vi kan dog ikke 
love at der kommer sne, men vi håber at  
kunne bruge denne bakke til andre aktivite-
ter også.  Der har været forslag om en bane 
for  bmx cykler.

Fra  bestyrelsen  har vi også et  ønske om at 
få lavet et  område   på  10 x 20  meter  på 
fodboldbanen med fast  underlag.  Beton 
eller asfalt.    Her  kunne  vi have  det store  
telt til  byfesten  opstillet , og  resten af   
året  kunne  byens ungdom bruge  området 
til  eksempelvis  basketball,  optegning  til  
kørsel med cykler biler.  I frostvejr  kunne 
der etableres en skøjtebane, så  vi har  nogle 
ideer  men  mangler  tid og  arbejdskraft  for 
at   få de gode  ideer ført ud i livet.

På  bestyrelsens  vegne   
Svend O. Christensen  
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TØMRER-, SNEDKER- OG 

GLARMESTERARBEJDE 

ALT i totalentrepriser –tagarbejde –efterisolering. 

Døre –vinduer og glas efter mål. 

Om -, ny– og tilbygning samt reparation 

Tømrermester 

Gert Sørensen APS 
Kappelager 36 -7100 Vejle 

Værkstedsadresse : 

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

Fax 7586 3309 - Bil.Tlf 2086 6509 
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Nyt menighedsråd

Vores menighedsråd er nu  trukket i arbejdstøjet. Det skete allerede 1. søndag i advent. 
Menighedsrådet er valgt for fire år ad gangen.

De tre medlemmer, som kommer fra Skærup, er: Esther Johnsen,  Esben Baun Schelde, og 
Flemming Knudsen Skydsgård. Har du spørgsmål, tanker, ønsker, ideer, så tag en snak med 
en fra menighedsrådet.

De bedste hilsener
Bente

Flemming K. SkydsgårdEsther Johnsen Esben B. Schelde
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Nabohjælp
Dette er hjemmesiden 
Nabohjælp.dk. 

Her opretter man sigselv med et 
password.

Her kan man se hvor mange som 
er oprettet under nabohjælp i 
Skærup.

Her opretter man sit eget 
netværk, 5-6 naboer. Dette er 
et lukket netværk, hvor man 
annoncerer ferier ect, netværket 
får en SMS, at man er væk i den 
periode og man skal holde lidt 
øje med huset.

Sluttelig, vil vi opfordre til at nørde lidt på hjemmesiden, der er mange gode oplysninger 
og forslag til nabohjælp.



Bænkelauget
Året 2016 startede med, at vi fik sponsoreret køb og levering af  2 meget tiltrængte læs 
skærver til pladsen af  lokale erhvervsdrivende. I skrivende stund arbejdes der på at få købt 
et eller 2 nye borbænkesæt til erstatning for det ellers minderige borgmestersæt, der er me-
get medtaget efter tyve års tro tjeneste. 

På Bænkelaugets generalforsamlingen 2016 blev det vedtaget markeret laguets 20 års jubi-
læum den 20. maj 2017. Vi har fået god støtte til arrangementet fra mange lokale erhvervs-
drivende i form af  forskellige former for bidrag. Og når dette læses, håber vi at kunne se 
tilbage på et vellykket arrangemengt.

Vi vil som sædvanligt benytte lejligheden til at takke vores sponsere og medlemmer for 
deres støtte. der  gør det muligt for os, at vedligeholde og pleje området , til gavn og glæde 
for Skærupborgere og de vejfarende. 

Bænkelauget startede sæsonen 2017 - lørdag den 29. april. Generalforsamlingen afholdes 
på Kongelunden lørdag den 27. maj.

Vi ser frem til nogle hyggelige sommer lørdage i 2017 med arbejde og samvær på området. 
Det vil glæde og gavne Luget, om nogen i området skulle have lyst og interesse i at deltage 
i vores aktiviteter. Så kig forbi til en snak den sidste lørdag i måneden mellem kl. 10 og 12. 
Sidste gang er lørdag den 26. oktober 

Venlig hilsen
Oldermand
Kurt Sørensen
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20 års jubilæum
Hjertelig tillykke med det 20 års jubilæum.

Tak for den altid velholdte bypark!
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Referat fra generalforsamling den 13. marts 2017

Formanden for vandværket Nicolaj Jensen 
bød velkommen til generalforsamling til 10 
andelshavere, 4 bestyrelsesmedlemmer. (af-
bud fra Claus)

Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsen arbejder for vandværket er til 
stadighed at levere det bedste mulige vand 
til vores forbruger og til den rigtige pris, vi 
deltager derfor på messer og en lang række 
møder (og i år har der været en del) flere mø-
der med Vejle spildevand, vandrådet i Vejle, 
Vejle kommune, også har vi udvide møde 
rækken med en ERFA gruppe bestående af  
det gamle Børkop kommune, vandværkerne 
er her, Andkær, Børkop, Brejning, Gårslev, 
Hvidbjerg og Høll, vi også prøve at få Smid-
strup med. Udover dette er der et stort arbej-
de med at vedligeholde vandværket og vores 
områder.

Drift og vedligehold:
Forbrug, den oppumpede mængde rå vand 
var på 52827 m3
Vi har haft et par sprængninger i løbet af  
året, en på hovedledningen og en privat på 
Klosterbakken, den værste var den på ho-
vedledningen på hjørnet af  Rytterskolevej og 
Nederbyvej, der gik vores ledning på tværs 
gennem kloakken og da Vejle kommune spu-
le og rengøre kloakerer kunne vores ledning 
ikke klare trykket. Steen var heldigvis hjemme 
og med lidt hjælp var der hurtig lukket for 
vandet, så man kunne lede og reparere fejlen 
så der var vand på igen til aften med hurtig 
hjælp fra vores VVS firma, og så kunne vi 
gøre arbejdet færdig de følgende par dage, 
vi fik ved samme lejlighed udskiftet en utæt 
ventil på nederbyvej ved nr. 4.  I julen var der 

en kunde på Kloster-bakken der fik utæt in-
stallation, den blev hurtig repareret af  vores 
VVS firma som var hurtig så jule freden igen 
kunne sænke sig over Skærup. 

På generalforsamlingen sidste år kom der 
flere spørgsmål omkring kalk i vandet. For 
flere år siden indkøbte vi en kalkspalter som 
er monteret på Vandværket, det har været 
svært at få belyst virkningsgraden. I Danske 
Vandværker fagblad ”vandposterne” var der 
en artikel november hvor Brøndby vandværk 
på Sjælland havde fået tilladelse til at opsætte 
et nyt anlæg til at spalte/ binde kalken til sand 
ved hjælp af  kemikalier, men dette undersø-
ger vi nærmere. Vi har henvend os til Vandrå-
det med eventuel undersøgelse.

Vandværket holder åbent hus, 
lørdag den 24. juni 2017 

fra kl. 10.30 – 12.30

Find yderlige oplysninger på vandværket´s 
hjemmeside:
www.skaerup-vandvaerk.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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Billeder fra byfest 2016
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Billeder fra Fællesspisning i Zoo
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Vindinggård Center 23 · 76 42 07 30 · midspar.dk/vinding
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Stemningsbilleder fra vores  
Sct. Hans aften i Skærup

Sct Hans 2016 var en mild som-
meraften, men som spået blev vejret 
bedre end forrig år. I år bliver det 
bare rigtig godt.
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Din Madpartner leverer gode madoplevelser til enhver lejlighed. 
Vi ønsker at være din udvalgte madleverandør til din næste fest.
Konfirmation, bryllup, fødselsdag, havefest, jubilæum, 
studenterfest - vi leverer og garanterer dig og dine gæster mad 
med personlighed. 

Husk også på os i det daglige regi, hvor vi leverer 
frokost til virksomheder og institutioner.
Kontakt os på 25766620 – info@dinmadpartner.dk

Læs mere om os og vores mad på 
www.dinmadpartner.dk

40 års erfaring inden for belysning og elinstallationer.

Altid klar med vejledning både i butikken og hjemme ved Jer selv.

Kontakt os hvis der går noget i stykker, eller hvis I har brug for 
gode råd med hensyn til din elinstallation.

                             
Horsensvej 68, 7100 Vejle

Telefon 75 83 28 22 Vi har døgnvagt.

Pernille og Frederik



VælgSelv 

Er der kanaler, du mangler i din tv-pakke? Hos Skærup Antenneforening kan du blande 
din egen tv-pakke med 8, 16 eller 32 kanaler til en fast pris ovenpå din Lille tv-pakke.

Elsker du for eksempel sport, kan du sammensætte din helt egen sportspakke til en god pris. Har  
du børn, kan du også lave en underholdningspakke med underholdning til både børn og voksne. 

Prisen for VælgSelv 16 er Lille Tv-pakke + 290 kr./md.*  
Prisen for VælgSelv 32 er Lille Tv-pakke + 380 kr./md.*

Skift nemt og enkelt ud i dine VælgSelv-kanaler én gang om måneden.  
VælgSelv 8, 16 eller 32 kræver en Stofa-boks eller et Stofa-kort og -kortlæser. 

Se alle VælgSelv-kanalerne på stofa.dk

Hør mere om VælgSelv  
og bestil på 88 30 30 30

Bland din egen tv-pakke med  

8, 16 eller 32 ekstra kanaler

* VælgSelv kræver Lille tv-pakke fra Stofa eller din Antenneforening og Stofa kort-
læser og -kort (engangsbeløb 249 kr., forsendelse 99 kr.) eller et abonnement på 
Stofa SmartTv (75 kr./md., forsendelse 99 kr.). Prisen på Lille tv-pakke og udvalget 
af VælgSelv-kanaler kan variere afhængig af Antenneforening. Indholdet i Vælg-
Selv-pakken kan ændres 1 gang pr. md. Opsigelse løbende md. + 1 md..

Sportspakke

Lav for eksempel en pakke med VælgSelv 8:

Familiepakke

Lille Tv-pakke + 210 kr./md.* Lille Tv-pakke + 210 kr./md.*

8, 16  eller 32
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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.

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.

Byfest

Fredag og Lørdag d. 23. og 24. juni 2017

Sct. Hans
Fredag d. 23/6

Kl. 19.00  Vil der være bemanding på sportspladsen.

Kl. 20.00   Er der fakkeltog fra Byparken (Fakler købes  
   til 10,00 kr. pr. stk.)

Kl. 20.30   Vil bålet blive tændt af faklerne.

   Herefter båltale og Midsommersang.

   Der vil være mulighed for køb af øl og  
   vand. Endvidere vil der være popcorn,  
   pølser ect. til rådighed.
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Lørdag d. 24/6 
 
Kl. 09.00   Gratis morgenkaffe i teltet
   Kaffe og rundstykker med tilbehør. Dette  
   er sponseret af gode folk i Skærup.
Kl. 10.00 - 15.00  Loppemarked ved teltet 
Kl. 10.30 – 12.30  Åbent hus på vandværket
Kl. 10.30 – 12.00  Tour de Gadekamp
Kl. 11.00  Skærup Løbet (5,4 km). Alle kan deltage,  
   børn, barnevogn, hunde og det løbende folk.
Kl. 12.30 – 13.30 Frikadellefrokost
   Salg af diverse frikadeller med tilbehør
Kl. 13.00 – 15.00  Diverse børneaktiviteter
   Der vil være mulighed for ”hygge” men  
   også muligt at udfordre hinanden.
Kl. 15.00   Kagekonkurrence
   Alle opfordres til at medbringe en kage.  
   Der vil være lidt konkurrence. 
   Efterfølgende sælges de og indtægterne  
   vil gå til vores legeplads.
Kl. 15.30  Opvisning ved en gruppe linedansere,  
   med mulighed for at deltage efterfølgende.
Kl. 18.30   Fællesspisning
Kl. 01.00   Lukker pladsen

Din madpartner i Skærup tilbyder 
en byfestmenu bestående af:

Crossaint med unghanesalat og bacon,
Røget svinemørbrad med mayo og syltet løg,
Seranoskinke med rodfrugt chips,
Mini burger med pulled pork og coleslaw.

Hele denne pakke er til 100kr pr 
person.

Denne pakke skal bestilles senest 21 
juni hos Lotte mobil 2266 2551, der 
skal mobilpay ved bestilling - husk at 
skrive navn.



26

SKJOLD’S VÆRKSTED
Vi henter og bringer
din bil indenfor 20 km
fra Smidstrup.
VÆRKSTEDETS
TIMEPRIS ER KUN
PR. TIME 
+ MOMS 300.-

ÅBENT ALLE UGENS DAGE EFTER AFTALE.
SVARER ALTID PÅ TELEFON:

75 86 09 86  -  23 27 83 27
auto@spinningwheels.dk

Alt i autoreparation
Dækcenter
Synsklargøring
 Testudstyr til alle
 mærker                                              
Også aften og 
weekend efter aftale

SKJOLD’S VÆRKSTED
TIUFKÆRVEJ 8

SMIDSTRUP
7000 FREDERICIA

Vi bruger kun kvalitets-
reservedele med 3 års 
garanti.

Værkstedets
timepris er 
KUN
pr. time
+ moms

• Alt i autoreparation
• Dækcenter
• Synsklargøring
• Testudstyr til alle
 mærker
• Åbent man.-fre. 
 kl. 8-17
• Mulighed for gratis 
 lånebil.328,-

SVARER ALTID PÅ TELEFONEN:

75 86 09 86 - 23 27 83 27
www.skjolds.com
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Julearrangement
Lidt stemningsbilleder fra vores juletræstænding. Vi var så heldige, at julemanden havde 
tid til at komme forbi, hvor han så hjalp med at tænde juletræet og havde slikposer med til 
alle børn.

Tusinde tak til vores Kvindegruppe, for at få dette arrangement op at stå. Måske kan vi 
overtale dem til at hjælpe igen i år.
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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

ANNONCER -  

KLUBBLADE - FOR 

ENINGSBLADE - BROCHURER 

FOLDERS - REKLAMESKILTE 

BANNERE - LOGO - MESSE-

SKJORTER -    MULEPOSER 

FRITIDS- OG ARBEJDSSTØJ 

BIL- OG VINDUESREKLAME -

     T-SHIRTS - ROLL-UP

    FLYER - DESIGN

GRAFISKGRAFISK

6133 6303  danskgrafisk.dk        kontakt@danskgrafisk.dk



29

Så blev vores dejlige by igen ren

ˮ

ˮ

         I samarbejde med Grønt Forum i Vejle, fik vi gjort vores by rent. Der mødte 
talstærke op i alle aldersklasser, vi startede med morgenmad, sponseret af  Brejning 
Bageren, hvorefter ruterne blev fordelt. Igen i år blev vi overrasket over mængden 
af  affald, dog med en nedadgående kurve.

Vi afsluttede nede på vores sportsplads med en grillpølse ect.

Vi takker mange gange, fordi I vil være med til at bruge et par timer på dette pro-
jekt.

På gensyn i 

 2018
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Opråb til hundeejere!

Husk hund i snor, lort i pose, pose i spand - så bliver vi glade alle mand

Måske det er en ny form for nabohjælp?
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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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Skærup kvinderne
Halvandet år er gået siden vi mødtes før-
ste gang i Kirkehuset og mange ægtemænd 
har nydt de stille friaftner og vi kvinder 
har haft mange skønne timer i hinandens 
selskab. 

Kvindeklubben er et forum, hvor vi mø-
des på kryds og tværs af  alder, interesser 
og naboskab. Vi strikker og snakker, griner 
og maler, diskuterer og læser bøger, hækler 
og hører gode foredrag. 

Hovedformålet med gruppen er fælles-
skab og inspiration, grin og gode snakke. 
Hvordan vi lader os inspirere og hvad vi 

snakker om,  det må man være aktiv med-
lem for at finde ud af.
Vi har ingen optagelsesritualer, men der 
skal være tilknytning til Skærup. Vi har 
husly i skolestuen i Skærup Zoo, og det 
sætter vi meget stor pris på. Kirkehuset 
blev hurtigt for småt.
 Vi skiftes til at komme med emner og ide-
er, så vi er alle ansvarlige for at finde det 
gode indhold. Vi har nyligt haft foredrag 
af  Inge Holst, hvor hun fortalte om sin 
månedlange vandring på Caminoen.
Vi har fortsat et ønske om at få flere af  
byens kvinder med, vi har højt til loftet og 
masser af  plads! 
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RESTAURANT

SKÆRUP
kongelunden

Nederbyvej 15 - 7080 Børkop - Tlf: 7586 1861 / 2020 5670
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Arrangement med kirken
I efteråret havde vi et arrangement i samarbejde med Kirken. Vi mødtes i kirken, hvor 
Bente læste nogle tekster og vi lyttede til lidt musik.

Herefter spisning i Kongelunden.

Tusinde tak for deltagelsen.
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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 !



Bugattivej 9 • 7100 Vejle
www.autotech.one

AutoPartner – for en sikkerheds skyld

Vi klarer bl.a.:
• Service under garantien
• Reparation af alle bilmærker
• Dæk og fælge 
• Og meget mere...

Kør ind og stol trygt på at
VI TA’R ORDENTLIG 
HÅND OM DIN BIL

Tlf. 25595959 • 29623033
E-mail: scm@autotech.one


