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Året der gik 2019

R

en By var pænt besøgt, men der
er plads til flere. Vi fik fjernet er
hel del affald fra naturen, der var
fokus på cigaret skodder og faktisk
skræmmende så mange der blev indsamlet.

Igen i år blev der sat flag op i forbindelse med konfirmationerne. Det ser godt
ud i byen når der er mange flag oppe,
men her der også plads til forbedring
bare en opfordring
I maj var der jo en grisefest ved foreningshuset godt nok ikke lavet af
grundejerforeningen, men arrangeret
af Lendy og med knapt 100 til spisning, så var det vist en stor succes.
Vores Byens dag startede med morgenmad som vi fik en stor del sponsorer til at hjælpe med at finansiere. Stor
tak til alle som bidrog.
Der var en hel del aktiviteter på pladsen hen over dagen, men vi have lige
en hemmelighed på dagen som vi ikke
havde snakke så meget om. Børkop
brandvæsen kiggede forbi med en
brandbil - så børn og barnlige sjæle
kunne prøve at sprøjte med vand fra
brandbilen. Der var vist en del børn der
skulle hjem og ha tørt tøj på.
Street Food var igen en kæmpe succes og tak for jeres opbakning til det.
Især tak til sponsorerne Lido Deli, Din
Madpartner og Restaurant Kongelunden. En stor tak skal også lyde til de
ildsjæle som sørger for at tilberede og
udlevere maden. Skønne kager til eftermiddagskaffen – super at folk stadig
vil deltage i vores lille konkurrence.
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Sankt hans var pænt besøgt vi fik lov
til at brænde vores bål af som blev aflyst året før på grund af afbrændings
forbud. Sankt hans tale og sang er en
fast bestanddel af arrangementet og
naturligvis snobrød og popcorn over
bål.
August bød på fælles spisning i samarbejde med Skærup Zoo og det blev
noget af et tilløbsstykke med omkring
100 deltagere, tror faktisk at Karina
meldte udsolgt. Masser af god mad
og tid til en tur rundt i haven. Tusind
tak til Jens Jørgen og Karina for det
store arbejde de ligger i et sådant arrangement.
Fællesspisning med kirken - da prøvede vi noget nyt med temaet halloween indover, hvor vi havde græskar
udskæring på p-pladsen ved kirken –
desværre ikke den store succes, måske var vi for sent ude med info om
denne begivenhed. Der kom 2 børn,
det var endda en fra bestyrelsen der
havde dem med - så der var græskar
nok til barnlige sjæle. Men super hyggeligt og tænker vi vil forsøge igen i
år.
Selve fællesspisning i Restaurant
Kongelunden var fint besøgt - god
mad som sædvanligt hos Jørgen.
Juletræstænding første søndag i advent er altid en succes for vores børn
/unge mennesker i byen. Der blev hygget med gløgg og æbleskiver. Sunget
og danset om træet.

Julebanko var igen et tilløbsstykke –
skønt med så stor opbakning.
31. december holdt vi igen godt nytår – et arrangement som er kommet
for at blive. Mange fremmødte til lidt
bobler og kransekage.
I 2020 har vi kun fået afholdt et enkelt
arrangement – fastelavn 23. februar
– da vejret vist ikke helt var med på
ideen, så fik vi lov til at være i udbygningerne på Nederbyvej 21. Stor tak
skal lyde for at give os husly og sikke
mange fine udklædninger der dukkede op.
Desværre lader det til at vi ikke kommer til at lave så mange arrangementer i år – Corona er vist kommet i vejen.
Således blev fællesspisning og generalforsamling aflyst. Hvilket også
skete for vores planlagte arrangement i forbindelse med at Skærup
Borger- og Grundejerforening blev 50
år den 14. april. Vi måtte nøjes med at
flage på dagen og den 18. april hvor
vi var så heldige at få taget nogle fine
luftfotos ind over byen.
Vi valgte at skifte Fynske bank ud med
Middelfart Sparekasse, da vi kunne få
nogle bedre fordele ved dem. Dette
gav dog nogle udfordringer ved nets.
Mange mails frem og tilbage inden
det faldt på plads så vidt jeg husker
først engang i november - det var et
stort arbejde for Svend Otte.

ten kontingent, hvor vi oplyser at vi
på sigt vil opsige aftalen med Nets
da det koster foreningen 4000kr om
året. Dem vil vi hellere bruge på foreningens medlemmer – dog har vi
har ikke opsagt aftalen endnu.
Medlemmer kan via banken lave en
fast overførelse med start fra februar
måned – det er dog meget vigtigt at i
oplyser jeres adresse ved indbetaling.
Adresser er offentlige og det må vi
gerne have på en liste, alt andet giver
udfordringer mht. persondata loven.
Fremadrettet når i tilmelder jer et
arrangement så husk at opgive jeres
adresse.
Som et nyt tiltag i foreningen har vi
indgået samarbejde med vandværket
om at de informerer os om nye ejere
på en given adresse.
For at byde tilflytter velkommen til
vores skønne by - vil vi aflevere den
sidste udkomne Skærup avis samt
en skrivelse om hvad vi er for en forening.
Men får du nye naboer/genboer, må
du gerne give formanden besked –
sådan bare for en sikkerhedsskyld –
vil vi jo gerne at tilflytterne føler sig
velkomne og ønsker ikke at ”glemme”
nogen.
Tak for opbakning og engagement til
vores arrangementer.

Som før omtalt så er nets en stor arbejdsbyrde for os, som i nok har set i
den omdelte skrivelse med overskrif-
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Adresseliste for Skærup Borgerog Grundejerforening
Formand

Næstformand

Kasserer

Lendy Mølgaard
Munkebakken 1
Lendy@profibermail.dk
Mobil: 2781 2595

Henrik Ravn
Munkevænget 14
Hivc36@gmail.com
Mobil: 2142 4249

Svend Otto Christensen
Søndermarksvej 4
sochund@stofanet.dk
Mobil: 2091 8556

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Kristian Ravn
Nederbyvej 17

Torben Møller
Fredericiavej 432

Sekretær

Britta Mølgaard
Munkebakken 1
Britta@profibermail.dk
Mobil: 2064 5353

Bestyrelsesmedlem

Kurt Sørensen
Tårnet 5
Taarnet5@gmail.com
Mobil: 3072 2581
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Ravni_09@hotmail.com

floridorblomster@gmail.com

Suppleant

Suppleant

Arne Mortensen
Klosterbakken 14

Pernille C. Sørensen
Overbyvej 8
pb@pbregnskab.dk
Mobil: 2622 9137

Mobil: 3166 6829

hrarnemortensen@gmail.com

Mobil: 4243 0288

Mobil: 6038 7204

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
Husk at oplyse adresse ved indbetaling – således kan vi overholde persondataloven.
Vi anvender pengene til arrangementer for byens borgere. Her kan nævnes fællesspisninger, fastelavnsfest, Byens Dag og Juletræstænding. Vedligehold af
legepladser samt foreningshuset.
FOTO
Vi er naturligvis opmærksomme på at der skal spørges om lov før vi tager billeder, men det kan ske at vi glemmer det i vores iver efter at forevige jeres deltagelse i arrangementerne.
Skulle det ske, at vi kommer til at tage billeder eller offentliggøre dem på hjemmesiden uden at spørge, må i endelig sige til, hvis i ønsker dem slettet – så skal
vi sørge for at det bliver fjernet hurtigst muligt.
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Af emner har vi:
Flag
Grill
Som medlem af Skærup Borger og Grundejerforening
Kloakrenser
er det gratis at låne ting hos os, dog skal det afleveres
Lyskæde m/kulørte pærer
i samme stand som det er udlånt i.
Rensebånd
Alu Stige 7 m.

Af emner har vi:

»
»
»
»
»

Flag og flagstænger
Kloakrenser
Lyskæde m/kulørte pærer
Havetrommel
Alu stige 7 m.

Udlejning

Pavillontelt udlejes (6 x 8 meter)

Pavillontelt 4 x 8 meter
(2 stk.)		
kr. 200,00
Gulv
til pavillon
Pavillontelt 5 x 8 meter
(2 stk.)		
kr. 250,00
(For ikke medlemmer koster det kr. 100,00 ekstra pr. del)
Stor grill 				
kr. 250,00
Borde (50 cm brede) og bænke 			
kr. 250,00
Henvendelse til:
For ikke-medlemmer, koster det kr. 200,00 ekstra at leje
Per Qvist
Henvendelse til: Lendy Mølgaard, Munkebakken 1,
Klosterbakken 28
Tlf. 2781 2595
Tlf. 2232 2796
Afhentning/aflevering efter aftale med Lendy

kr.
kr.

Afhentning/Aflevering efter aftale med
Side 1 af 1
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Aktivitetsoversigt 2020

Vi henviser
til vores
hjemmeside
skaerup.dk

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.
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Åben alle dage kl. 8.00 - 20.00
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Halloween 2019
Super hyggeligt, desværre var vi ikke så mange, tænker at vi måske var lidt for
sent ude med info om at der kom et sådant arrangement.
Det blev alligevel til en del grækarlygter og vi fik lidt med ind i kirken også.
Vi vil forsøge noget lignende igen i 2020, hvis det bliver muligt – dato vil komme
senere.
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Hjertestarter
Der er nu kommet endnu en hjertestarter i Skærup. Den er placeret i den sydlig
dag af vores by.
Så nu er vores lille by bedre dække ind.
Den nye hjertestarter finder man på Tårnet 3 (ved Leif Christoffersen en af vores
lokale vognmænd) er placeret på en container der stå ud mod Sønderlundsvej.
Leif Christoffersen har selv taget initiativ til dette og betalt for den samt opsætning, til gavn for byens borgere. Det er vi i bestyrelsen i Skærup Borger og
Grundejerforening meget taknemlige for.
Der findes nu 2 hjertestartere i Skærup den anden er placeret ved Skærup gl.
brugs på Overbyvej.
Hjerteløber
Der arbejdes i samarbejde
med Leif på at lave et eller
flere kurser, således at flere
borgere i Skærup kan blive
hjerteløber, hvis der er opbakning til dette.
Hvor mange hjerteløbere har
vi i Skærup? Det kunne bestyrelsen og Leif godt tænke
os at vide. Jer der er hjerteløbere vil i ikke sende en
mail til grundejerforening på
sbgf@profibermail.dk.
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Genforeningsdagen 9. juli
markeres også i Skærup
På dagen vil der være en mindehøjtidelighed kl. 10.00 i anlægget ved Restaurant
Kongelunden.
Sten Hansen vil fortælle lidt om anlægget og den store stens historie.
Sammen vil man afsynge ”Det haver så nyligen regnet”.
Mød frem og vær med til at mindes.
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Skærup Antenneforening

Samle al din underholdning ét sted med en Stofa Tv-boks - både tv-kanaler,
streamingtjenester og apps – og søge på tværs af det hele på en gang

Se dit indhold, hvor det passer dig på tablet, mobil og computer

Vælge både tv-kanaler og streamingtjenester – og skifte ud igen, når du vil

Med det nye Stofa VælgSelv kan du:

Bland din helt egen tv- og streamingpakke

Stofa VælgSelv

eller ring til os
på 88 30 30 30

Læs mere på
stofa.dk/tv

I 2020 afholdes der valg til
menighedsrådet
Fra i år er der indført en ny valgprocedure.
Alle landets sogne afholder et orienteringsmøde på samme dato i første halvår, hvor
der fortælles om arbejdet i menighedsrådet. Mødet afholdes den 9. juni 2020 i
kirkehuset i Smidstrup. 12. oktober 2020
afholdes et valgmøde, hvor de kommende
medlemmerne i det nye menighedsråd opstilles og vælges. I Skærup skal vi vælge 3
repræsentanter til rådet og 2-3 suppleanter. Flemming Skydsgaard har tilkendegivet, at han gerne vil fortsætte, men der skal
så vælges 2 mere.
Et menighedsråd varetager mange forskellige opgaver.
I samarbejde med sognepræst Henrik Skoven har det nuværende menighedsråd prioriteret musiske gudstjenester og arbejdet
med børn og unge. Vi har et dejligt børnekor, som, så vidt vi kan finde økonomi
til det, hvert andet år deltager i et stævne
for børnekor, der afholdes i et af de 5 nordiske lande. I 2018 foregik det i Island. I år
skulle de have været til Sverige, men, som
så meget andet, bliver det desværre aflyst.
Hvert andet år har de så været på tur her
i Danmark.
Aktivitetsudvalget står for sogneudflugten
og arrangementer i årets løb, herunder af-

tenarrangementet med Skærup Borger- og
Grundejerforening, hvor der gennem flere
år har været en tradition for at slutte af med
fællesspisning i Restaurant Kongelunden.
Kirkegårdsudvalget varetager opgaverne
med vedligeholdelse af bygninger og kirkegårde sammen med de to kirkeværger.
I 2020 er det menighedsrådets hensigt
at arbejde for en bæredygtig udvikling og
overgå til LED belysning, hvor det er muligt.
Større sager løses i samarbejde med provstiet og eksterne bygningssagkyndige. Pt.
er der en udfordring med værkstedsbygningen ved Skærup Kirkehus, som også
indbefatter opvarmning af kirken.
Som medlem af menighedsrådet er der
således mulighed for at beskæftige sig
med flere forskellige og spændende områder. Enhver bidrager med det man har
interesse for, lyst til og evt. erfaring med.
Alle opgaver, større og mindre skal løses,
og det er mit håb, at vort skønne Skærup
sogn også på dette område står sammen
og løfter i flok.
Esther Johnsen
Menighedsrådsmedlem
valgt i Skærup sogn
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50 året for Skærup BorgerGrundejerforening
Skærup Borger- Grundejerforening kunne
den 14. april fejre sit 50 års jubilæum. Foreningen opstod i forbindelse med kommunesammenlægningen i 1970, hvor Skærup
blev delt i 2, idet Linnet kom under Vejle
kommune og Skærup kom til den nye Børkop Kommune. Så for at stå samlet og
blive hørt i den nye kommune opstod tanken med en borger- og grundejerforening
i Skærup. Foreningens første formand var
Ejner Hau Hansen.
Skærup Borger- og Grundejerforening har
gennem årene stået for mange aktiviteter
til gavn for sammenholdet i Skærup. Foreningens formål er den dag i dag, at skabe
et godt aktivt og socialt liv for borgerne i
Skærup og omegn.
I den praktiske del indgår vedligeholdelse
af foreningshuset, der administreres af
Vejle Kommune. Huset blev gennemrenoveret og udvidet af frivillige Skærup borgere i 2018. Desuden passer foreningen
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fællesarealerne omkring foreningshuset
og sportspladsen, der også hører under
Vejle kommune. Foreningshuset er omdrejningspunkt for lokale klubber og deres
aktiviteter, samt forskellige sociale arrangementer, der er åbne for byens borgere.
Som noget relativt nyt, har foreningen
opstillet to shelters med fri brænde til
bål, gratis bad og toilet faciliteter. Vi kan i
den henseende glæde os over shelternes
pæne besøgstal.
Fejringen kom så ikke til at foregå helt som
bestyrelsen havde håbet på. Desværre
måtte vi ikke afholde det planlagte arrangement, men hele byen flagede på dagen
og det var et fantastisk syn – desværre
blæste det en del, så vi fik ikke taget luftfoto den dag. Heldigvis sluttede mange op
om vores opfordring til at flage igen lørdag
den 18. april og vi fik taget nogle fine billeder af byen.

Se flere billeder på
hjemmesiden.
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Lokalrådet Smidstrup – Skærup
En orientering fra den lokale repræsentant om hvad lokalrådet har beskæftiget
sig med i løbet af 2019.
Lokalrådet er jo ikke en forening med en pengekasse til at dele ud til diverse
projekter, men derimod en forening der skal være bindeled mellem kommunen
og området Smidstrup-Skærup. Ligeledes et samarbejde med de øvrige lokalråd
i Børkop området for at få afpasset forventninger til trafikken i området, herunder
stier og cykelstier. Dette forhåbentlig for en større gennemslagskraft overfor
kommunen.
Lokalrådet var jo meget involveret i at få en kommunal udstykning i gang i Smidstrup på Thuesensvænget, hvilket lykkedes, og rådet har efterfølgende forsøgt at
få lavet en cykel- gangsti fra det nye område og til skolen. Dette arbejde er stadig
i gang. I forbindelse med salg af disse grunde opdagede vi igen problemet med
postnummer 7000 og så Vejle kommune. Når der blev søgt på byggegrunde i
Vejle kommune dukkede grundene i Smidstrup ikke op og ligedan hvis der blev
søgt i Fredericia kommune. Rådet arbejder og har indsendt skrivelser om at få
ændret postnummer så det passer til kommunen. Dette er åbenbart ikke noget
der lige kan lade sig gøre så det bliver nok et længere projekt.
Vejle Kommune søgte i foråret 2019 et mindre område med dårlig offentlig transport. De fandt frem til vores område for at afprøve en ny samkørsels app - NABOGO. Vejle kommune og EU-midler afholdt udgifterne ved at starte projektet
op. Lokalrådet var fødselshjælper med diverse initiativer og møder for at forsøge
at få denne samkørsels app skudt i gang. I denne app melder man ind når man
eksempelvis kører på arbejde på et givet tidspunkt i området, og det samme når
man kører hjem. Andre der skal samme vej kan så se på deres app om der er
mulighed for transport.
Andre projekter som lokalrådet har arbejdet med er plejehjemmet Smidstrupparken som skal nedlægges når det nye plejehjem er klar i Gauerslund. Lokalrådet
har været fortaler for en ombygning til seniorboliger. Dette er så for nylig faldet
til jorden, idet kommunalbestyrelsen har vedtaget at de vil forsøge at sælge
bygningerne.
Smidstruphallen har udvidelsesplaner og lokalrådet har haft repræsentant med
for at hjælpe og komme med gode ideer til yderligere anvendelse af hallen.
Der har været afholdt flere fællesmøder for lokalrådene i den gamle Børkop kommune.
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Der var indbudt til fællesmøde med overskriften Byvision 7080. Sammenhængskraft for området. Vi måtte så gøre opmærksom på at dette slet ikke var dækkende for vores område, idet det meste har postnummeret 7000. Ved disse
møder og møder med politikerne så har vi igen fundet ud af at vi hele tiden skal
gøre opmærksom på den vestlige del af den gamle kommune, idet der ellers er
stor fare for at vi bliver overset. Den gamle historie om, at hovedvejen gennem
Skærup er en slags Berlinmur er lidt aktuel ind imellem.
Lokalt så havde borgerforeningen og lokalrådet et møde med Vejle kommune
omkring trafikforholdene i Skærup. Vi havde flere forslag med om hastighedsdæmpende foranstaltninger i byen, nedsættelse af hastighed på hovedvejen,
fodgængerovergang. Sti eller fortov langs Søndermarksvej, så der var stiforbindelse fra Smidstrup og til Børkop. Kommunen ville som det første lave trafiktællinger og herunder hastighedsmålinger. Derefter fremlægge et udkast som vi så
måtte drøfte. Dette projekt er sat lidt i stå, idet trafiktællinger i disse coronatider
ikke vil give et retvisende billede.
Dette var en lidt forkortet udgave af årets opgaver, og samtidigt vil jeg gerne
opfordre til at bakke op om foreningen, idet det er vigtigt at vi holder lidt forbindelse til kommunen.
Svend O. Christensen, Søndermarksvej 4. Skærup

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

Pernille og Frederik
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Året 2019 i Byparken
Året 2019 startede med Skærup Borger- og grundejerforenings ren-by arrangement søndag den 31. marts. Mange mødte op trods et koldt og blæsende vejr.
Første arbejdslørdag var 27. april, hvor vi dannede os et overblik over pladsen
og husets stand. Træer og buske trives godt, hvorfor vi igen måtte i gang med
beskæring. Bordebænkesættene trængte til rengøring og overfladebehandling.
Ellers var sæsonens opgaver almindelig vedligeholdelse af pladsen.
Lørdag den 25.maj blev der afholdt generalforsamling på Kongelunden. Oldermandens beretning og regnskabet blev godkendt. Bestyrelsen blev genvalgt og
den indtil generalforsamlingen fungerende kasserer Lone Jakobsen, blev valgt
som kasserer.
Sommerens regnfulde vejr kulminerede i uge 41, hvor meget af pladsens skærver og grus, blev skyllet ned på Overbyvej . Desværre kørte kommunen materialet væk i forbindelse med tørlægningen af Overbyvej.
Sammen med Borger- Grundejerforeningen, anmodede vi derfor Vejle kommunes afdeling for Vand og Park om, at besigtige området omkring Byparken
og anlægget ved Kongelunden. I anlægget var dele af stierne skyllet væk, idet
bækken var løbet over sine bredder. Kommunen reagerede hurtigt og sendte
kompetente folk ud. Vi aftalte med dem, at de reetablerede det skadelidte. Da
det endnu ikke er udbedret, tror vi det skyldes Coronakrisen kombineret med
travlhed i kommunen.
Venlig hilsen
Oldermand
Kurt Sørensen
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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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Byens Dag 2020
Skulle være afholdt lørdag 20/6, men er grundet Corana

UDSAT TIL
Lørdag den 19. juni 2021
Så sæt endelig kryds i kalenderen allerede nu.

Sct. Hans
Der vil desværre ikke være noget arrangement i år.
Vi vender stærkt tilbage i 2021.
Onsdag den 23. juni 2021.
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Fastelavn 2020
Igen i år var der fint fremmøde til fastelavn med omkring 35 børn i fantasifulde
udklædninger.
Vi var så heldige at få lov til at være i udbygningerne
på Nederbyvej 21, så det var ikke så koldt for børnene.
Vi takker mange gange for husly i det kolde og
blæsende vejr.
Også i år var der sponseret skønne kager til kaffen og
det er vi enormt glade for.

21

Juletræstænding med julemanden
2019
Igen var vi heldige at julemanden kom forbi – så vi fik tændt træet, sunget og
danset. Der var mange børn som havde lavet flot pynt til træet og det er vi meget
glade for.
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Vi har overskud
til dig og din
økonomi

Danmarks mest
tilfredse kunder

Vi støtter Personlig rådgiver
lokalt
og direkte kontakt

Toldbodvej 2 · 7100 Vejle · midspar.dk/vejle
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Billeder fra Byens Dag 2019
blev igen godt besøgt og især vores besøg af Børkop Brandvæsen var enormt
populært. Dog var der vist en del børn som skulle have tørt tøj på bagefter.
Generelt var der stort fremmøde hele dagen og igen i år var vores street food
meget populært og takker vores sponsorer: Lido Deli, Restaurant Kongelunden og Din Madpartner.
Også dejligt med så mange om aftenen, dog kan vi godt være flere.
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Se mange flere
billeder på vores
hjemmeside!
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Grisefest 2019
Som noget helt nyt forsøgte Lendy sig med en grille gris aften i maj måned.
Det var et arrangement uden om Grundejerforeningen og var som vi så det, en
kæmpe succes med knapt 100 deltagere (vi havde bare håbet på 50) så vi er
enormt glade for den store opbakning.
Der var glade mennesker i massevis og der blev festen længe
i teltet.
Faktisk gik det så godt, at der
var overskud – dette blev brugt
på en flagstang som er opsat
ved foreningshuset. Generelt
var tanken at det bare skal løbe
rundt og derfor blev overskuddet brugt på noget som byen
har glæde af. Hvilket også vil
gøre sig gælden ved evt. fremtidige ”grisefester”.
Deltagerne blev spurgt om det
kunne være interessant at få
dette til at være en tradition. Der var vist stor stemning for dette og det blev besluttet at vi skulle prøve igen i 2020. Faktisk var der op til flere som meldte sig som
medhjælper og datoen var fastlagt, desværre måtte den som så meget andet i år
aflyses. Dog kan vi da løfte sløret for, at vi er klar på at prøve igen i 2021 og har
valgt datoen 29/5 – håber at de frivillige også kan den dato.

V/ Freddy Andersen, Fredericiavej 432.
Bestilte varer kan afhentes i Floridor Blomster`s åbningstid.
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Sct. Hans 2019 var en dejlig
sommeraften og rigtig godt besøgt – i år måtte bålet brændes
af, så det var stort.
Alt i alt en hyggelig sommeraften
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Godt nytår

2019
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Skjolds Værksted
v/peter og bibi skjold

15 ålærums
jubi

• Vi servicerer alle bilmærker.
• Hos os bevarer du fabriksgarantien.
• Tester udstyr til de nyeste biler.
• Alt i dæk og fælge også til din bil.

• Vi har 3 gratis lånebiler som står
klar til dig mens din bil er på værksted.
• Du tanker, vi betale alle andre udgifter.
• Vi syner din bil.
• vi har områdets bedste priser.
• Hos os er kunden i centrum.
• Vores vigtigste opgave er at du føler
dig i trygge hænder.
• Vi giver 3 års garanti på alle
reparationer.

Skjolds værksted, Tiufkærvej 8, Smidstrup, 7000 fredericia
75860986-23278327 - www.skjolds.com
Åbent mandag - fredag kl 8:00 - 17:00
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?

KONKURRENCE
Hvor er billederne taget?

Gæt et eller alle fem billeder, hvor er de taget i Skærup.
Send dit svar i en mail til sbgf@profibermail.dk, senest den 23. juni 2020
Husk at oplyse navn og adresse.

1

Gætter du alle billeder rigtig,
er du med i kampen om en
god æske chokolade.

Både børn og voksne kan deltage.

Vinderen vil blive kontaktet direkte.

2

3

4

5
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Køb	
  sportstøj	
  og	
  udstyr	
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Besøg	
  vores	
  nye	
  showroom:	
  Hjulmagervej	
  4A,	
  7100	
  Vejle	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Munkedalen	
  11	
  –	
  Skærup	
  –	
  Tlf:	
  23481523	
  –	
  www.enjoysport.dk	
  

VORES GRILL
2749 2926 - Børkop

ÅBENT: Alle dage fra 11.30 - 19.30
Hos os kan du betale med Mobilpay
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AC-AS.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

www.skaerup-vandvaerk.dk

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 2010.
Andelshaver-information for Skærup Vandværk 2011.
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Bestyrelsen består af følgende:
Formand
Nikolaj Jensen

75861766 / 2021 9874

Ren By 2020
Vi har måtte udsætte Ren By i år, så vi i stedet afholder arrangementet d. 19.
september. Vi håber, at se en masse friske folk til efterårsrengøring fra kl. 9.00.
Mere info kommer senere på året.
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Når skolen starter igen!
- Hjælp vores børn

Når man kommer cyklende på cykelstien langs med Sønderlundsvej, forbi Tårnet. Opfordres der til, at cykellisterne på vej
mod Smidstrup holder sig så langt til højre som muligt. Da
bilisterne, der kører ud fra Tårnet har meget svært ved at
se cykellisterne, hvis man ”gemmer” sig tæt ind til hækken.
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Sæt kryds i
kalenderen

Efterår/vinter/forår 2020/2021
Dato: 		Arrangement			Tidspunkt
19. sept.

Ren by 				

09.00 – ?

29. nov.		

Juletræstænding		

14.30 – 16.00

09. dec		

Julebanko i Kongelunden

19.00 - ??

13. februar

Fastelavn/tøndeslagning

14.00 – 16.00

19. juni		

Byens dag			

09.00 - ?

23. juni		

Sct. Hans			

20.00 – 22.00

2021

Planlagte arrangementer kan altid findes på http://skaerup.dk/
Nærmere information vedr. arrangementerne oplyses desuden i husstands omdelte indbydelser, når tiden nærmer sig.
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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 :
19, L. Velling,
Fredericia 7586 6509
KringsvejKringsvej
19, L.Velling,
70007000
Fredericia,
Telefon.
7586
6509
Mobil.
2086
Fax 7586 3309 - Bil.Tlf 20866509
6509
www.tomrer-gert.dk - mail: gert@tomrer-gert.dk
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Nyt fra Skærup tennisklub
2019 blev et super år for Skærup tennis klub. Det var første sæson, hvor vi tog
vores nyrenoverede omklædningsrum i brug, som er blevet rigtigt lækkert og i
den forbindelse en tak til alle dem der gav en hånd med.
2019 blev også året, hvor vi havde det største antal medlemmer i mere end 20
år. Udlejninger på timebasis af banen og udstyr gik ligeledes rigtigt godt, så det
forsætter vi med.
Der var stadig god opbakning af sponsorer, så vi har fået en rigtig sund økonomi
og det gør at vi fremover vil arbejde på at lave flere aktiviteter, til gavn for vores
dejlige lokal samfund.
Vi havde faktisk gjort klart til at starte ungdomstræning her i 2020, men corona
virus gjorde at vi udsatte det til 2021. Det bliver for unge mellem 9-14 år og prisen bliver 200kr for en sæson og det er inklusiv en gratis ketcher.
Selvom der er mange der spiller, er der stadig
god plads til nye medlemmer, da der bliver spillet jævnt over hele dagen og
ugen. Priserne er stadig meget
rimelige, da vi tager 300 kr pr
medlem eller 500 kr for en
hustand, som inkluderer
at man gratis kan låne
bolde og ketcher mm.
Se mere på:
skaerup-tennis.dk
og vel mødt på
tennisbanen.
- Bestyrelsen
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Sand/Sten/Muld • Asfaltgranulat til grusveje
Sælges og leveres • Tip- og kranbiler

Vognmandsfirmaet
OLUF MØLLER POULSEN
v. Svend Møller Poulsen • Skærup • 7586 6566

RESTAURANT

kongelunden
SKÆRUP
Nederbyvej 15 - 7080 Børkop - Tlf: 7586 1861 / 2020 5670

info@restaurantkongelunden.dk
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Tak!

En stor tak til sponsorer, leverandører,
hjælpere og andre, som er med til at
muliggøre denne avis.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Skærup
Borger- og Grundejerforening
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SKAL
DIN
BIL
SKAL DIN BIL
PÅ
VÆRKSTED
PÅ VÆRKSTED
Service og reparation af alle bilmærker.
Service
og reparation
af alle bilmærker.
Du beholder
altid garantien,
når vi
Du
beholder
altid
servicerer
din
bil. garantien, når vi
servicerer din bil.
Book tid 24/7 online til service på
Book
tid 24/7 online til service på
www.au2point.dk
www.au2point.dk
- når du vil, hvor du vil.
- når du vil, hvor du vil.
Så er du videre
Så
du videre
i enerfart.
i en fart.
Følg os på Facebook
Følg
osos
påetFacebook
og giv
like.
og giv os et like.

DIN BILPARTNER BØRKOP
Au2point
ApS
DIN
BILPARTNER
BØRKOP
Industrivej
52 . 7080 Børkop
Au2point ApS
70 605 60452. www.au2point.dk
Industrivej
. 7080 Børkop
70 605 604 . www.au2point.dk

