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Året der gik 2018

Der var planlagt fastelavnsfest 
og alt var indkøbt, selv bollerne 
var bagt. Vejret var så ikke med 

os, der kom en forrygende snestorm 
forbi, så vi valgte at aflyse. Det hele 
blev gemt, undtagen bollerne og vi 
forsøger igen i 2019

Ren by, blev igen en succes, folk hyg-
gede sig, fik en sludder på tværs i 
Skærup. Mange tak til vores stabile 
sponsor Hans fra Brejning Bageren.

Imellem vores arrangementer, havde 
vi gang i vores ombygning af mødelo-
kalet. Det var en kæmpe stor opgave 
og der er brugt rigtig mange arbejdsti-
mer dernede. Vi kan ikke være ydmyge 
nok i vores tak til alle hjælperne, det 
kan være en lille opgave eller en kæm-
pe opgave, alt betyder noget. Det er 
også blevet et fantastisk flot resultat, 
næsten mere end vi kunne ønske os. 
Det har været brugt til nogle arrange-
menter og der kommer rigtig mange 
positive tilkendegivelser.

Midt i alt byggerodet, afviklede vi by-
ens dag – et nyt koncept for vores 
byfest. Det var en fantastisk hygge-
lig dag. Startende med morgenmad, 
igen sponseret af Hans fra Brejning 
Bageren – dette var så sidste gang, 
idet han har solgt butikken. Herefter 
var der forskellige aktiviteter, som 
Skærup Løbet, orienteringstur i byen 
med forskellige poster, hvor børnene 
bl.a. skulle binde en blomsterbuket 
og lave fuglehus. Fuglehusene er sat 
op på en høj pæl nede ved vores lege-

plads. Der var arrangeret streetfood 
her havde vi også nogle gode sponso-
rer, nemlig Restaurant Kongelunden, 
Din madpartner og Britts Madsted, 
det var fantastisk at se den store op-
bakning til dette. Efterfølgende var 
der Sønderjysk kagebord. Tusind tak 
for opbakningen og lysten til at delta-
ge og til at skabe noget nyt i Skærup.

Denne dag var ligeledes også Sankt 
Hans aften, vi havde et stort og flot 
bål, som vi så stadig har. Det blæste 
alt for meget til at vi turde tænde bå-
let, det var jo også en kende tørt ude 
på markerne. Vi blev dog ikke snydt 
for Sankt Hans talen, tak til Ivan for 
alligevel at holde den og sangen blev 
også sunget – så lidt midsommer 
blev det.

I bestyrelsen er vi blevet enige om 
at gentage dette koncept, men med 
meget små ændringer, så sæt endelig 
kryds i kalenderen den 22, juni. Hvis 
der er nogle, der har gode ideer, så 
kom endelig ud af busken – vi tager 
også gerne imod gratis arbejdskraft.

Gennem sommeren er der ikke kun 
bygget nyt mødelokale, legepladsen 
er også frisket op. Der er bygget et 
stort og fint brændeskur. Oppe ved 
shelterne er der lavet beplantning og 
sat gardiner op inde i shelterne. Der er 
lavet ny plads til alle vores flagstæn-
ger. Vi/i har bestemt ikke brugt hele 
sommeren på terrassen med kold 
hvidvin.
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I august havde vi fællesspisning i sam- 
arbejde med Skærup Zoo, en rigtig 
god aften, med hygge, masser af mad 
og en tur rundt i haven. Tusind tak til 
Jens Jørgen og Karina for værtska-
bet.

Det blev efterår og endnu en fælles-
spisning i samarbejde med Menig-
hedsrådet. Her var vi til et foredrag 
om Skærup Kirke, hvor vi blev klogerer 
på selve kirken og altertavlen – super 
godt besøgt. Efterfølgende var der 
spisning i restaurant Kongelunden.
Så nåede vi julemåneden, hvor vi 
havde juletræstænding, som igen var 
godt besøgt og der blev hygget, sun-
get og danset om juletræet. Vores ju-
lebanko blev gennemført – et kæmpe 
tilløbsstykke, det er dejligt at se den 
store opbakning og det er lige fra yng-
re børn til det modne guld.

31. december blev der afprøvet et nyt 
tiltag. Nemlig muligheden for at øn-
ske hinanden rigtigt godt nytår. Det 
foregik i mødelokalet, hvor der blev 
serveret lidt boblevand og et stykke 
kage. Vi var omkring 40 personer. 
Fantastisk opbakning – så den kom-
mer til at blive en tradition.

I 2019 har vi allerede haft 2 arrange-
menter – fastelavn 3. marts – i år blev 
det gennemført, lidt koldt, men bedre 
vejr end 2018. Vi afholdt det nede ved 
klubhuset. Kæmpe opbakning og fan-
tastiske udklædninger.
Mange tak for det og i særdeleshed til 
dem som havde bagt.

Den 8. marts havde Lotte arrangeret 
ginsmagning – vi var 29 – ikke en ar-

rangement lavet af grundejerforenin-
gen som sådan. Men der skal alligevel 
lyde en stor tak til Lotte for initiativet, 
deltagerne gik alle hjem i opløftet 
stemning, nogle måske mere end an-
dre. Med dette siger vi også, at klub-
huset/mødelokalet er til byens brug, 
og vil slå et slag for, at det bliver brugt. 
Det kan være til kortaftener, brætspil, 
foredrag, smagsarrangementer, det 
er kun fantasien som stopper. Vores 
kvindeklub aftener afholdes også der-
nede. Alle foreninger og private kan 
låne det, bare det er til sociale arran-
gementer for byens bedste. Her kan 
nævnes Lendy’s arrangement med 
helstegt pattegris i maj.

Vi har også kigget på og tolket den nye 
persondataforordning. Denne skal vi 
forholde os til. Vi er ved at lave et skriv 
omkring vores behandling af data 
og her specielt vores medlemslister. 
Denne skrivelse vil blive lagt på hjem-
mesiden.

Endvidere må vi ikke tage billeder af 
vores arrangementer uden at spørge 
om lov hver gang. Dette vil vi natur-
ligvis bestræbe os på at gøre, der kan 
ske en smutter, her håber vi så på til-
givelse. Der bliver selvfølgelig ikke 
lagt kompromitterende billeder op på 
hjemmesiden eller på vores lukkede 
Facebook gruppe. Hvis nogle føler sigt 
ramt, så giv os et praj og billedet bliver 
omgående fjernet.
Det fotoarkiv der allerede ligger på 
hjemmesiden gør vi ikke noget ved.

Til slut vil vi sige tak for jeres engage-
ment og opbakning til vores arrange-
menter.
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Adresseliste for Skærup Borger- 
og Grundejerforening

Lendy Mølgaard
Munkebakken 1

Lendy@profibermail.dk
Mobil: 2781 2595

Formand Næstformand

Henrik Ravn
Munkevænget 14

Hivc36@gmail.com
Mobil: 6029 6718

Kasserer

Svend Otto Christensen
Søndermarksvej 4 

sochund@stofanet.dk
Mobil: 2091 8556

Sekretær Bestyrelsesmedlem

Suppleant Suppleant

Britta Mølgaard
Munkebakken 1

Britta@profibermail.dk
Mobil: 2064 5353

Kristian Ravn
Nederbyvej 17

Ravni_09@hotmail.com
Mobil: 3166 6829

Torben Møller
Fredericiavej 432

floridorblomster@gmail.com
Mobil: 6038 7204

Kurt Sørensen
Tårnet 5

Taarnet5@gmail.com
Mobil: 3072 2581

Arne Mortensen
Klosterbakken 14

hrarnemortensen@gmail.com
Mobil: 4243 0288

Pernille C. Sørensen
Overbyvej 8

pb@pbregnskab.dk
Mobil: 2622 9137

Bestyrelsesmedlem

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

Af emner har vi:
»  Flag og flagstænger 
»  Kloakrenser
»  Lyskæde m/kulørte pærer
»  Havetrommel
»  Alu stige 7 m.
 

 
Pavillontelt udlejes 4 x 8 meter (2 stk.)  kr. 200,00
Pavillontelt udlejes 5 x 8 meter   kr. 250,00
Pavillontelt udlejes 6 x 8 meter   kr. 250,00
Stor grill     kr. 250,00
Borde (50 cm brede) og bænke    kr. 250,00

For ikke-medlemmer, koster det kr. 200,00 ekstra at leje.

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 2019

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 NYE 
hjemmeside

skaerup.dk

Vi har fået helt ny 
hjemmeside i efteråret 

2018. Designet er nyt og 
indholdet er opdateret. 

Hjemmesiden er 
responsive, så du nemt 

kan se den på mobil-
telefon og tablet.
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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	  

claus@clauswarberg.dk
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Juletræstænding med julemanden 
2018
I 2018 holdt vi igen juletræstænding og vi var heldige at julemanden kom forbi.
Der blev sunget og danset om juletræet og igen i år var der masser af superflot 
pynt til træet lavet af byens børn.
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Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00
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Byens Dag 2019
09.00-10-30 Gratis morgenmad på pladsen/i teltet
  Kaffe og rundstykker med tilbehør. 
  Sponseret af gode folk i Skærup

10.00 – 12.00 Fri leg for børnene og måske vi finder på noget spændende?

11.00 – 12.00  Skærup løbet – 5,4 km. Alle kan deltage

12.30 – 14.30  Street Food på pladsen

15.30         Kagebord
  Kom med din bedste/flotteste kage og vær med i konkurrencen.

18.30   Fællesspisning – vi tænder op i grillen, så kom og nyd nogle 
  hyggelige timer i godt selskab

01.00  Lukker pladsen

Sct. Hans 2019
Kl. 19.00 Vil der være bemanding på sportspladsen

Kl. 20.00 Er der fakkeloptog fra Byparken 
  Fakler købes til 10,00 pr. stk.

Kl. 20.30 Vil bålet blive tændt af faklerne
  Herefter båltale og Midsommersang

Der vil være mulighed for at købe øl og vand. 
Der vil være popcorn, pølser og snobrød

Lørdag 22/6

Søndag 23/6

Pladsen/sportspladsen = Søndermarksvej 101 (ved Tennisbanen)



Petanqueklubben
Vi er en flok glade petanque-spillere, der mødes hver tirsdag ved klubhuset kl. 
9.00 i sommerhalvåret. Vi medbringer selv sportsrekvisitter - dvs. 3 kugler og 
en ”gris”.

Nogle gange spilles der individuelt, nogle gange gade mod gade eller par mod 
par. Det meste af formiddagen går med spillet, og i løbet af kampen nydes en 
kop kaffe eller en øl.

Vi er ikke ret mange medlemmer af klubben - der er plads til mange flere. Bliver 
vi rigtig mange, må vi skiftes til at spille på grus og græs. Der kan naturligvis 
også spilles på andre tidspunkter, vi skal blot huske at forlade banen klargjort
til næste gang, der skal spilles.

Endelig skal nævnes, at vi holder afslutning i klubhuset i oktober måned, og det 
plejer ikke at være kedeligt!

12
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Mandag til fredag kl. 12 - 17
Lørdag kl. 09 - 14
Eller efter aftale.
Altid åbent når flaget er ude.

floridorblomster@gmail.com
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Siden sidst her bestyrelsen fået 
ny medlem da Nikolaj Jensen 
er flyttet fra byen, så Finn Kragh 

Olesen er indgået i bestyrelsen. Vi er 
meget glade for Finns indtrædelse i 
bestyrelsen, han kommer med fornyet 
energi som han blandt andet har brugt 
på at få vores beredskabsplan lavet 
færdig, det har været en rigtig stor op-
gave at få den på plads.

Arbejdet i bestyrelsen er ikke blevet 
mindre med åerne, vi prøver at følge 
med på alle de nye tiltag og regler, som 
der hele tiden bliver ved med at kom-
me fra myndighederne. Der er mange 
forskellige møder og kurser som vi er 
nød til at deltage i for at kunne være 
med i front og overholde vores forplig-
telser som vandværk. Vi deltager også 
i ERFA gruppe med de gamle vandvær-
ker i den gamle Børkop Kommune.

Vi har i 2018 oppumpet 60.252m3 
hvor de 58.705m3 er målt ved vores 
forbruger, der er brugt 405m3 på at 
skylle filter det er et spild på 1142m3. 
Det kræver også lidt energi at levere 
vand så der er brugt 39.379KWh.                                                                                

Noget af det spild som vi har haft, 
skyldes blandt andet at der har væ-
ret en utæt stophane på Munkedalen.
Stophanen er blevet udskiftet med 
en måler brønd. En utæt stophane 
på Vestermarksvej har også givet lidt 
vandspild. Så har vi også haft en større 

vandsprængning på Søndermarksvej, 
der var hul på stikledningen til Brand-
hanen, i den forbindelse har vi i samar-
bejde med Trekant brand fået nedlagt 
brandhanen på Søndermarksvej, det 
kan vi kun være tilfredse med og til-
slutte os da brandhaner kan være en 
bakteriebombe for vores drikkevand.
Ved en vandprøve på Vellingvej blev 
der fundet for meget jern i vandet, det 
vidste sig at det var pga. vandhanen 
ikke blev brugt, så da vandet havde lø-
bet lidt var det som det skulle være, det 
beviser også at stillestående vand ikke 
er godt.

Vi har i 2018 arbejdet videre med vores 
selvaflæsnings system af vandmåler-
ne. Vi har afholdt møde med Kamstrup 
om hvordan vi kan optimer så vi få alle 
målere opkoblet til selvaflæsningssy-
stemet, vi afventer nu på Kamstrups 
udspil på hvordan de mener, hvor og 
hvordan vi skal placer udstyr. Vi har 
lavet flere forsøg med repeter og brøn-
dantenner, og skiftet et par vandmåler 
med godt resultat, da den nye genera-
tions sendestyrke har en bedre række-
vidde end den model vi har, som er en 
1. generations måler. 

Sidste år fortalte vi om muligheden for 
at få en nødforsyningsledning fra Bør-
kop vandværk, det er der også blevet 
brugt meget tid og energi på, der er af-
holdt møder med de berørte lodsejer, 
hvilket der har ført til at nu er ledningen 

Uddrag af referat fra Skærup vandværks 
generalforsamling 2019.

(Referatet kan læses på vores hjemmeside)
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gravet ned og vi sender vand igennem 
for at rense røret, der mangler lige lidt 
endnu inden vi kan sige at projektet 
færdig.

I forbindelse med bygning af den nye 
Børnehave, glemte bygherre at få kob-
let den gamle stikledning af ude ved 
hovedledningen og at monter en stop-
hane på den nye stikledning, det har 
været en sej kamp for at få kontakt til 

nogle som ville tage sig af sagen, men 
Vejle kommune har nu indvilget i at få 
sagerne bragt i orden.

LER, Bliver en større og større opgave, i 
4. kvartal 2018 havde vi 30 henvendel-
ser på ledningsoplysninger, det har vi i 
dag 5 dage til at svare på. I 2022 bliver 
det reduceret til 2 timer. Så til den tid 
bliver vi nødsaget til at købe os til auto-
matisk tilbagemelding.

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.

HUSK at hold dig opdateret på vores hjemmeside. Alt driftinformation kan du 
finde her. Du kan også finde vores rapporter og analyser. I år vedlægges den 
seneste analyse ikke i Skærup Avisen. Den kan ses på vores hjemmeside:  
http://www.skaerup-vandvaerk.dk/vandanalyser.html

www.skaerup-vandvaerk.dk
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Kvindeklubben i Skærup
I efteråret 2015 stiftede vi vores lille klub med det formål at byens kvinder skulle 
kunne mødes, hygge, være kreative, snakke og komme hinanden lidt ved.

Vi mødes i foreningshuset en hverdagsaften ml 19-21.30 en gang om måneden, 
dog holder vi fri i juli og august. Ugedagene skifter.

Alle er velkomne, nogle kommer næsten hver gang, andre kommer en gang 
imellem. Vi laver mange forskellige ting, og skiftes til at komme med ideer. 

Der er en læsegruppe, mange strikker/hækler, der har været foredrag og vi har 
lige været på en herlig udflugt til Hjarnø. Vi griner og snakker meget - og vi glæ-
der os til at se dig.

Tag din nabokone under armen og kom.

Vi lægger møderne i kalenderen på Skærup.dk, samt på vores facebookgruppe.

Bedste hilsner på gruppens vegne
Lotte 22662551
Skaerupkvinder@gmail.com. 
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★ bistro, take away  &  specialiteter ★

.VELKOMMEN-TIL.

Følg Lido Deli på Facebook og Instagram 

Kig forbi butikken,  
hvor vi forhandler lækre

specialvarer fra 

Perch te, Wally & Whiz,  
Nordisk, Hansens Is,  

De 5 Gaarde,  
Sv. Michelsen chokolade

og mange �ere...

Åbningstider:
Hverdage 7-19
Weekend 9-19 

Du har også  
også mulighed  

for at spise  
i Deli’en 

Søndergade 108  .  7080 Børkop  .  tlf. 77 300 700  .  www.lidodeli.dk

 bestilling@lidocatering.dk



Fastelavn 2019
I år lykkedes det at gennemføre tøndeslagning og vi var mange.
Et super arrangement om end det var lidt koldt. Takker for de fantastiske ud-
klædninger og super flotte kager og fastelavnsboller
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Nyt foreningshus
Så flot blev foreningshuset efter udvidelsen. Hele huset blev malet udvendigt og 
fremstår nu super flot.
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Skærup Kirke

Skærup Kirke er det synlige tegn på, at 
vi bor i Skærup sogn.

Tårnet på den idylliske beliggende kirke 
har i den sidste lange tid været igennem 
et stort renoveringsarbejde, og når i læ-
ser dette indlæg, fremstår den flot og 
nykalket. 

Den idylliske beliggenhed på bakken 
ned mod Skærup Å giver udfordringer 
i forbindelse med vedligeholdelse af 
kirkegården. Muldvarperne boltrer sig 
i den bløde muld og graverkorpset gør 
hvert efterår et stort arbejde for at følge 
med, når de store træer smider bladene. 

Nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgiv-
ningen betyder at efterårets grandæk-
ning nu foregår således, at graverne 
binder dekorationer på trådnet, hvoref-
ter de lægges ud på gravene. Af flere 
årsager, blandt andet problemer med 
leverance af gran til tiden pga. den tørre 
sommer, nåede man ikke al grandæk-
ning til 1. søndag i advent. Dette gik be-
klageligvis ud over Skærup Kirkegård, 
da det i 2018 var Skærups tur til at få 
dækket til sidst.
 
Hen over foråret har kirkeværgerne for 
Skærup og Smidstrup kirker sammen 
med graveren gennemgået de to kir-
kegårde for usikre gravstedsminder. 
Ejeren af et gravsted har pligt til at sikre 
gravstedsminder, så man undgår ulyk-
kelige hændelser, som det var tilfældet 
på en Københavnsk kirkegård. Berørte 
ejere vil blive orienteret direkte.

Menighedsrådet har i 2018 fået stif-
tets accept af, at omlægge gudstje-
nesterne i de 2 sogne. Fremover vil 
der være flest gudstjenester kl. 9 i 
Skærup. Der vil dog fortsat afholdes 
højmesse ca. en gang om måneden 
i Skærup Kirke. I samme forbindelse 
har menighedsrådet ønsket at øge til-
buddene til børnefamilierne i Skærup 
med BABYSALMESANG og NAK & 
ÆD gudstjenester for de større børn. 
Tilbud er fint beskrevet i kirkebladet 
for sommeren 2019. Her er også et 
indlæg om ”MUSIKALSK LEG FOR 
1-3 ÅRIGE”, et nyt tiltag over 8 gange, 
der starter op 5. september 2019, og 
hvor Sneglehuset er inviteret til at del-
tage.

Musik har altid spillet en væsentlig 
rolle i forbindelse med gudstjenesten. 
Hvem elsker ikke julens traditionelle 
salmer. Men fornyelse er heller ikke 
af vejen. Fra november 2018 til april 
2019 er der afholdt 3 rytmiske guds-
tjenester. Af pladsmæssige årsager i 
Smidstrup kirke, da der medvirker et 
lille band bestående af kirkesangeren, 
organisten på flygel, sognepræsten 
på saxofon og en eller to eksterne på 
trommer, bas, fløjte eller violin. I Skæ-
rup kirke var der en stemningsfuld 
”Syng julen ind”-gudstjeneste i de-
cember, noget menighedsrådet gerne 
vil gøre til en årlig tradition.

Aktivitetsudvalget arbejder med til-
bud om foredragsaftener henover ef-
terårs- og vinter-månederne. 



22
 

For sæsonen 2019/20 ud fra arbejds-
titlen ”Hvad synger de om”. Der vil ud-
komme en folder med nærmere be-
skrivelse af arrangementerne første 
søndag i august, ligesom de vil blive 
omtalt i årets kirkeblade. Det er også 
aktivitetsudvalget, der tilrettelæg-
ger årets sogneudflugt, som finder 
sted i maj måned. Alle er velkomne. 
I 2019 gik turen til Silkeborg, hvor vi 
så Marie Høj Kirke, spiste middag på 
”Skovbakken” og sejlede en times tid 
på Gudenåen mens vi drak kaffe. 

I Skærup sogn er der tradition for et 
fællesarrangement med grundejer-
foreningen. I 2018 fortalte Tyge Sal-
vig om kirkens smukke altertavle. I 
2019 arbejder vi på et arrangement 
med Halloween som tema, måske 
med udklædte børn og en allé af 
græskar med lys i?

Dette var et lille uddrag af årets gang 
i menighedsrådet, men vil du vide 
mere, så er kirkebladene, sammen 
med anden information, tilgængelig 
på hjemmesiden: 

www.smidstrup-skærupsogne.dk

Eller du kan blive medlem af Face-
book gruppen: 

”Smidstrup-Skærup kirke”

På menighedsrådets vegne
Esther Johnsen, 
valgt i Skærup sogn
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Vi har overskud 
til dig og din 
økonomi

Personlig rådgiver
og direkte kontakt

Danmarks mest 
tilfredse kunder

Vi støtter
 lokalt

Toldbodvej 2 · 7100 Vejle · midspar.dk/vejle
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Godt nytår
Lidt stemningsbilleder fra vores nye tiltag med at ønske hinanden godt nytår.
Fantastisk opbakning, så det gentager vi så absolut til december.



Sæson 2018 i Byparken

Sæsonen startede den 27. april 2018 i dejligt forårsvejr. Ren by var som van-
ligt første aktivitet på pladsen i det nye år. Her blev vore 2 nye sponsorerede 
bordbænkesæt taget i brug af de mange fremmødte, der startede Ren By med 
morgenkaffe, rundstykker og en lille skarp til halsen.

Den tørre og varme sommer gjorde arbejdet, med pasning af området, lidt nem-
mere end normalt. Derfor blev der tid til at beskære træer og buske ekstra godt, 
således at græsarealet kan få lys og der er plads til at slå græsset. 

Nok på grund af det gode vejr, har der et par gange været natlige gæster i huset. 
Det er dejligt at stedet bruges, men det vil også være dejligt om brugerne ryd-
dede op efter sig, således at andre besøgende også kan nyde deres ophold i 
Byparken i ordentlige omgivelser.

Der har af organisatoriske årsager været 2 bestyrelsesmøder. Møderne har 
handlet om, at få de administrative og bureaukratiske forpligtelser på plads, 
som konsekvens af, at kassererposten er overtaget af Lone Jakobsen. Bestyrel-
sen håber, at Lone vil varetage opgaven i mange år fremover. 

Der er kommet en aftale på plads med den gruppe flittige og frivillige personer, 
der på fineste vis vedligeholder anlægget ved Kongelunden. Aftalen sikrer, at 
der er økonomi til de opgaver Vejle Kommune ikke vil varetage.   

Bestyrelsen vil gerne takke medlemmer for årets indsats og ser frem til sæso-
nen 2019. Ligeledes skal der lyde en stor tak til de Skærupborgere, der på eget 
initiativ holder Byparken.

Hilsen Oldermand Kurt Sørensen  
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Byens Dag & Sct. Hans 2018

Sct. Hans 2018 var en dejlig som-
meraften, men som noget nyt var der 
grundet sommervarme og tørke, stor 
opmærksomhed på bål og ild i natu-
ren. Da det også var blæsende, valgte 
vi ikke at tænde hverken bål eller fak-
ler. Men båltalen blev der plads til. Hå-
ber vi kan få en heks afsted i år.

Sct. Hans 2018 var en dejlig som
meraften, men som noget nyt var der 
grundet sommervarme og tørke, stor 
opmærksomhed på bål og ild i natu
ren. Da det også var blæsende, valgte 
vi ikke at tænde hverken bål eller fak
ler. Men båltalen blev der plads til. Hå
ber vi kan få en heks afsted i år.
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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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Skærup Borger- og 
Grundejerforening
Er du endnu ikke medlem – kan det sagtens nås.

Det koster kr. 300,00 om året for husstanden og kan indbetales på vores konto
i Middelfart Sparekasse: Reg. Nr. 0758 • konto nr. 3231251676
 Vi anvender pengene til arrangementer for byens borgere. Her kan nævnes 
fællesspisninger, fastelavnsfest, Byens Dag og Juletræstænding. Vedligehold 
at legepladser og foreningshuset.

FOTO
Vi er naturligvis opmærksomme på at der skal spørges om lov før vi tager bil-
leder, men det kan ske at vi glemmer det i vores iver efter at forevige jeres del-
tagelse i arrangementerne.
 Skulle det ske at vi kommer til at tage billeder eller offentliggøre dem på hjem-
mesiden uden at spørge, må i endelig sige til, hvis i ønsker dem slettet  – så skal 
vi sørge for at det bliver fjernet hurtigst muligt.

VORES GRILL
2749 9226 - Børkop

ÅBENT: Alle dage fra 11.30 - 19.30

Hos os kan du betale med Mobilpay
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Så blev vores dejlige by igen ren

30

På gensyn i 

 2020

Igen i år var mange mødt op for at hjælpe med at gøre byen ren. Vi er glade for 
den store opbakning.
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Når skolen starter igen!
- Hjælp vores børn

Når man kommer cyklende på cykelstien langs med Sønder-
lundsvej, 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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Nyt fra Skærup tennisklub

Vi i Skærup tennisklub har brugt foråret på, at friske lidt op i omklædnings- og 
depot rum i vores foreningshus. Vi var så heldige at Vejle kommune bevilligede 
os midler til hjælp med dette, men vi måtte også selv spytte i kassen.  Vi synes 
selv, at det er blevet rigtig godt. 

Selvom vi har gjort det, har vi stadig de samme billige priser:

Kontingent hele sæsonen voksen                                 300kr.
Kontingent hele sæsonen 12 – 18 år                           150kr.
Familie kontingent hele sæsonen                                 500kr.
Udlejning af tennisbanen inkl. alt udstyr                      40kr. pr. time.
           60kr. for 2 timer.
Gæstekort til en der spiller med et medlem                20kr. 

Se mere på www.skaerup-tennis.dk

Med venlig hilsen  
Skærup tennisklub

Pernilles Bogføring & Regnskab
tlf.: 26 22 91 37

e-mail: pb@pbregnskab.dk

- priser fra 250 kr i timen

Selvom vi de senere sæsoner har 
oplevet medlems fremgang, har  
vi stadig god plads til flere. Se at 
komme ned og spil tennis med 
dine børn, børnebørn eller venner. 
Vi har alt udstyr du kan låne inkl. 
boldkaster samt små og store 
skumbolde, der gør det nemmere 
for mindre børn at spille tennis.
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Billeder fra vores omklædningsrum og tennisbane
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Din Madpartner leverer gode madoplevelser til enhver lejlighed. 
Vi ønsker at være din udvalgte madleverandør til din næste fest.
Kon�rmation, 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

studenterfest - vi leverer og garanterer dig og dine gæster mad 

Husk også på os i det daglige regi, hvor vi leverer 

Kontakt os på 25766620 – info@dinmadpartner.dk

Pernille og Frederik

Munkevej 3 . 6133 6303       niels@danskgrafisk.dk

T-shirt - Sweatshirt - Poloer - Veste
         med varmetransfer til arbejde, fritid og sport...

KONTAKT

Hans Slowmotion 
is better 
than no 

motion..!
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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 

 



36

Lokalrådet Smidstrup – Skærup

 En orientering fra det lokale med-
lem af lokalrådet. Hvad er lokal-
rådet, og hvad arbejder de med. 

Lokalrådet er oprettet som et binde-
led mellem kommunen og de enkelte 
områder i denne store kommune. 
Lokalrådet får et lille tilskud så der 
kan afholdes møder og andre små 
events. Der er ikke økonomi så lokal-
rådet selv kan sætte et projekt i søen.

I løbet af 2018 var et af de store 
projekter udstykningen af nye byg-
gegrunde i Smidstrup. Lokalrådet fik 
lavet en lille video der viste de store 
kvaliteter der er ved at vælge lige 
netop vores område til bosætning. 
Folk der klikker ind for at se på byg-
gegrunde i Smidstrup har så en mu-
lighed for at se denne lille film om 
området. I forbindelse med disse 
byggegrunde så er vi nu involveret i 
et stisystem, der skal forbinde områ-
det og også skaffe en nem adgang 
til skolen og hallen.  Her dukkede 
det gamle ønske om en cykelsti fra 
Smidstrup til Tiufkjær op igen, men 
det er ikke med i kommunens budget 
for de kommende år. 

En anden opgave vi blev involveret i 
var trafiksikkerheden omkring skolen 
i Smidstrup. Vi mente selv vi havde 
rigtigt mange gode forslag, men så 
blev budgettet overskredet, og re-
sultatet blev den billige udgave med 
bump ved indfaldsvejene. Der hvor 
cykelstien fra Skærup krydser over 
vejen ved Stokballegårdsvej ønskede 
vi lys på vejen til den mørke tid.  Det 

blev der ikke i første omgang.  Det er 
aldrig nemt når forskellige afdelinger 
med hver deres pengekasse skal hø-
res, så kan tingene godt tage lidt tid.

Der har været en hel del møder om-
kring plejehjemmet i Smidstrup.  Der 
skulle findes forslag til evt. ny anven-
delse når huset skal lukke i 2023.  Lo-
kalrådet har efter diverse møder an-
befalet at der laves seniorboliger på 
stedet. Et aktivitetscenter var også 
med i planerne, men dette afventer og 
skal afpasses med den arbejdsgrup-
pe der arbejder med en udvidelse af 
hallen.  Vi har haft 2 repræsentanter 
med til møde i Brejning, hvor der var 
høringsfase for det kommende nye 
plejehjem der skal bygges i Brejning.

Lokalrådet har foreløbig deltaget i 3 
møder omkring udvikling og visioner 
for hele området. Første udkast blev 
kaldt byvision 7080, men her måtte vi 
gøre opmærksom på at hele vestlige 
del af gamle 7080 altså hed 7000, så 
vi mente et andet navn ville være pas-
sende. Ved afstemning blev det be-
sluttet at det overordnede tema skulle 
være noget med naturen. Vi afventer 
næste møde.

Samkørsel:  Vejle kommune har ind-
gået en aftale med firmaet Nabo to 
Go om et forsøg der skal afvikles i 
Smidstrup – Skærup området.  
De søgte et område med dårlig bus-
betjening og ideen er så at der bliver 
udviklet en app til samkørsel.  Ved 
tilmelding til denne app kan man se 
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hvem af de tilmeldte der kører ruten 
eksempelvis til Vejle eller andre ste-
der.  Der kan så laves tilmelding og 
samkørsel kan oprettes. Der følger 
nærmere når forsøgsordningen skal 
sættes i kraft, formentlig juni 2019. 

Årsmøde for lokalrådene d. 23. maj 
i Vingsted hvor der er udveksling af 
ideer og div arbejdsmetoder. 

Udvalget for Lokalsamfund og Nær-
demokrati, Vejle kommune har ind-
budt til en række møder i 2019. De 
9 politikere i udvalget vil deltage i 
møder med 3 lokalråd af gangen for 
at drøfte de emner og ønsker vi har i 
lokalområderne.

Dette var den korte udgave af årets 
opgaver.       

Der er stadig emner vi har i støbeske-
en.  Trafiksikkerhed, cykelstier, 2 i 1 vej 
 og hvad der ellers kunne blive aktu-
elt.

Jeg mener det er vigtigt, at vi fra lokal- 
området har en repræsentant med 
i lokalrådet, idet kommunen bruger 
adgangen gennem lokalrådet til fore-
spørgsler og henvendelser.

Vi har i lokalrådet besluttet at opstille 
telt ved byfesten i Smidstrup. Her vil 
vi lave en lille cafe så vi kan diskutere 
stort og småt, og måske synliggøre 
lokalrådet lidt. 

Lokalrådet består af følgende:

Troels Johansen, 
Vellingvej 81, St. Velling, 

7000 Fredericia

Morten Dahl, 
Klattrup Bygade 7, 

7000 Fredericia

Stine Preston, 
Tiufkjærvej 142, 
7000 Fredericia

Søren Kjær Johannesen, 
Bovballe Møllevej 108, 

7000 Fredericia

Steen Rand Knudsen, 
Velling Tværvej 2, 
7000 Fredericia

Anders Gundtoft, 
Stokballegårdsvej 105, 

7000 Fredericia

Svend Otto Christensen, 
Søndermarksvej 4, 

7080 Børkop.

Svend O. Christensen 
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RESTAURANT

SKÆRUP
kongelunden

Nederbyvej 15 - 7080 Børkop - Tlf: 7586 1861 / 2020 5670
info@restaurantkongelunden.dk
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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 !



DIN BILPARTNER BØRKOP
Au2point ApS
Industrivej 52 . 7080 Børkop
70 605 604 . www.au2point.dk

SKAL DIN BIL 
PÅ VÆRKSTED
Service og reparation af alle bilmærker. 
Du beholder altid garantien, når vi 
servicerer din bil. 

Book tid 24/7 online til service på 
www.au2point.dk 
- når du vil, hvor du vil.

Så er du videre 
i en fart.

Følg os på Facebook
og giv os et like.




