
SMIDSTRUP OG SKÆRUP
Kulør og humør
Smidstrup og Skærup er byer med kulør. Området præges af en del iværksættere og kunstprægede 
virksomheder – foruden forskellige typer landbrug. Humor og et glimt i øjet kendetegner byerne. 
Smidstrup er berømt for sin byfest – en hel uge hvor byens befolkning fordobles, da hele området 
samles, og alle vender hjem for at tage del i festlighederne. I Smidstrup finder du også skole, hal, fit-
nesscenter og indkøbsmuligheder, mens Skærup har Restaurant Kongelunden og Skærup Zoo.

Smidstrup er en smuk by på landet
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Smidstrup: 766 indbyggere (2015)
Skærup: 522 indbyggere (2015)
Smidstrup-Skærup Sogn: 
2.488 indbyggere (2015)
Opland: Tiufkær, Håstrup, Klattrup 
og Velling

Skole: Smidstrup-Skærup skole 
(0.-9. klasse)
smidstrup-skole.skoleporten.dk
 
Dagtilbud:
Krogården Børnehave (Smidstrup)
www.krogaarden.vejle.dk
Sneglehuset (Skærup)
www.sneglehuset.vejle.dk

Hjemmeside: smidstrup-skærup.dk
Facebook: Smidstrup – Skærup 
Lokalråd
 
Indkøb m.m.:  Dagli’ Brugsen, 
frisør og kro

Vejle: 13 min
Fredericia: 14 min
Kolding: 20 min

I uge 31 samles hele området til 
Smidstrup Byfest, 
www.smidstrupbyfest.dk 

Smidstrup har et netværk for 
områdets selvstændige erhvervs-
drivende, www.sske.dk  

Smidstrup-Skærup skole har 
kommunens mest tilfredse lærere 
(Trivselsmåling 2015)

FRITID

NÅR DU FÅR GÆSTER

Området har masser af forskellige 
aktiviteter, som amatørrevy, hånd-
arbejdsforening, karate og meget 
mere. Se hjemmesiden.

Skærup Zoo egner sig perfekt til 
en familieudflugt. Her kan I ople-
ve sjældne jaguarer, sjove aber og 
kæle med de søde klappedyr. 

VIL DU VIDE MERE

Smidstrup-Skærup Lokalråd
Peter Ankersborg 
Email:  
lokalraad@smidstrup-skærup.dk

Byfesten er en motor 
Michael fra Smidstrup Byfests bestyrelse fortæller
„Der er et kæmpe arbejde bag den uge. Lørdag aften 
har vi fx 800 betalende gæster“, fortæller Michael. 
„Men det gør meget, når man skal lave andre ting 
resten af året. Så kender man hinandens styrker. 
Det er ret unikt her. Al det arbejde giver et samvær, 
som man ikke kan sætte kroner og øre på. Byfesten 
bringer mennesker sammen på en anden måde. På 
kryds og tværs. Høj og lav. Det foregår i en glad og 
hjertelig stemning. Den uge giver bare et fantastisk 
sammenhold“.

Byfesten sparkes i gang med en enestående entré.  
Egon: Hans Jørgen Larsen, Bøffen: Kent Kristensen, Hallandsen: 
Henrik Olesen og Børge: Brian Stagelund

Drømmen blev til virkelighed i Smidstrup
Mød Kelly, tilflytter og indehaver af Kelly’s klippe-
stue i Smidstrup 
„Hånden på hjertet jeg flytter aldrig fra Smidstrup. 
Sammenholdet er helt fantastisk“, fortæller Kelly. 
„Alt er centralt. Brugs, skole og børnehave. Og nu 
en frisørsalon“, smiler Kelly. „Det har altid været en 
drøm for mig, at åbne min egen frisør, men at det 
blev her i Smidstrup, havde jeg ikke regnet med. Jeg 
har fået en overvældende modtagelse. Og det er fan-
tastisk, at her er et erhvervsnetværk“.

Kelly og familien


