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,Reparationer af alle mærker
Gratis lånebil ved reparation
Klargøring til syn
Fast service
Forsikringsskader
Aut. rudereparatør

Basta bilplejesæt sampak 6-dele
Lækker sampak der også er oplagt som gave.
1 Autoshampoo, 1 Vinyl Make-Up, 1 Fælgrens
1 Ruderens,1 Indtræksrens, 1 Jumbosvamp

Klokholm Automobiler

Industrivej 6
5560 Årup
64 43 14 03

Per Poulsen

Gl. Hovedvej 87 ● 5560 Aarup ●Tlf. 64881300
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Glæden over foråret
Tekst: Leif Toft Hansen Melodi: Poul Erik Jensen 2016
1.Når blomsterknopper brister,
og alt står smukt og grønt,
et forår nu os frister,
ja livet bliver så skønt.
Den mørke tid er svundet,
velkommen lysets tid,
nu har vi glæden fundet,
et forår dejlig og blid.

3.Nyt liv et forår bringer,
i skov på mark og eng.
Et kuld på spæde vinger
i redens lune seng.
Med æbleblomst så spæde,
ja alt står snart i flor.
Ved alt man må sig glæde,
når livet blomstrer og gror.

2.Med fuglekor vi vækkes,
når solen den står op.
Og jorden blomsterdækkes,
med dug i blomsterkop.
Ved morgenlysets komme,
får dagen ny kulør.
Før morgenkoret er omme,
er vi i perlehumør.

4.En sommer nu os venter,
med varme - sol og regn.
Ny livskraft vi der henter,
alt står i livets tegn.
Med lange lyse dage,
de lyse nætters tid.
Det kan os kun betage,
en sommer dejlig og blid
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING
Hurrah. Nu kommer cykelstien !
Det er nu besluttet at anlægge en
CYKELSTI imellem Grønnemose og
Årup.
Stien har været ønsket fra før Rørupskolen lukkede i 1995, ja nogen
mener i mere end 40 år.
Der har været skrevet mange beboerindlæg i aviserne i løbet af årene.
En af sogneforeningens faste opgaver har siden 2009 været at få realiseret behovet for sikker cykeltransport, dels for skoleelever til skolen i
Årup, dels for deltagelse i fritidssports- og kulturelle arrangementer efter skoletid og for øvrige bløde trafikanters behov for sikker
transport til togstation og forretningsliv.
Vi har deltaget i mange møder med
kommunen, og talrige skrivelser er
formuleret og sendt til kommunalbestyrelse og trafikudvalg.
Kravet om en sikker cykelsti var
også en af årsagerne bag oprettelse af et lokalråd i 2016, som gav
mulighed for dialogmøder med politikere hvert år. Også da vi arrangerede vælgermøde i forbindelse med
kommunalvalget var en cykelsti et
hovedemne.
Vi har lov til at tro, at vore bestræbelser og det vedvarende pres har
medført, at udvalget for Miljø, Teknik og Plan (med blandt andre Poul
Poulsen) på sit første møde i år enstemmigt prioriterede hele kommunens årlige budget til kantbaner og
cykelstier på 6 mio. kroner til

strækningen mellem
Grønnemose og Årup.
Stien gennemføres i 2 etaper med
start i 2018 og planlagt færdiggjort
i 2019.
Vi takker for beslutningen.
Vi er mange som nu ser frem til at
tage cykelstien i brug.
Jens Bartholin
RUTEFORSLAG TIL CYKELSTI
GRØNNEMOSE - AARUP
Fremlagt af RØST - Rørup Sogns Lokalråd
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SÅ KOM VI IGENNEM MARTS MÅNED !
Den første forårsmåned, som i skrivende stund ikke
minder nogen om, at det er forår pt.
Kulden napper godt i kinderne og lidt sne ligger der
også, men vi er på rette vej.
Dagene bliver længere og forårsblomsterne pibler op af jorden.
Der blev lagt en masse blomsterløg i efteråret og en del året før her i Grønnemose. Det er bl.a. påskeliljer, tulipaner og krokus, de er lagt udenfor legepladsen på Bellisvænget, der er lagt løg ved flere byskilte, ved trekanten hen til købmanden, ved skiltene ind til industrivej og ikke mindst ved
vores borgerhus. Dette er gjort for at forskønne vores område.
Håber I vil lægge mærke til det og ikke mindst nyde synet af
de smukke blomster, når det hele står i blomst,
for lige pludselig så bliver det jo forår !!!!
Anette Bentsen

Bliv medlem af

Rørup Sogneforening
KONTINGENT 2018
Kontingentet giver dig mulighed for at deltage i foreningens arrangementer og ret til at leje Rørup Borgerhus.
Årligt kontingent er 100,- for husstand, 75,- for enkeltperson
Beløbet kan indbetales på følgende måder :
1. Overføres til Nordea konto nr. 5870-7800514280
2. Benyt giroindbetaling +73<
+88272129
Husk i begge tilfælde at opgive navn og adresse
3. Kontakt et bestyrelsesmedlem for kontant betaling.

SÆTTER KULØR PÅ DIN DAG …...

Malermester
Aleks Hansen

Middelfartvej 132 . Stubberup
5610 Assens
RING OG INDHENT ET
UFORBINDENDE TILBUD
64 43 15 81 * 22 35 73 81
E-mail : aleks.maler @mail.dk
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Vi tilbyder:
Udv./Indv. Malerarbejde
Opsætning af tapet
Glasvæv/ Glasfilt
Facadebehandling
Salg af maling/tapet
Hjælp til farvevalg
Materialerådgivning

GENERALFORSAMLINGER
Der blev afholdt generalforsamlinger i Sogneforeningen
og Støtteforeningen til Rørup Sogneforening d. 27. Februar
i Borgerhuset med deltagelse af 21 personer.
Efterfølgende har bestyrelsen for Rørup sogneforening
konstitueret sig således :
Formand Finn Jørgensen,
Næstformand Niels - Ivar Eriksen,
Kasserer Connie Neumann,
Sekretær Jens Bartholin,
Bestyrelsesmedlem Frode Bentsen
Suppleanter Kirsten Nissen og Kuno Sørensen
Bestyrelsen for Støtteforeningen til Rørup Sogneforening
har konstitueret sig således :
Formand Inge Laugesen
Sekretær Ingelise Jørgensen
Kasserer Ivan Sørensen
Bestyrelsesmedlemmer : Carl Erik Rasmussen og Børge Padkær
Suppleanter : Laila Mikkelsen og Jan Ovesen

Ny formand for Rørup Sogneforening.
Jeg har efter eget ønske valgt at slutte som formand.
Det har været seks krævende; men også spændende år,
hvor vi i fællesskab har fået gennemført mange ting.
Tak for godt samarbejde.
Til ny formand er valgt Finn Jørgensen, tidligere sekretær.
Jeg ønsker ham held og lykke med hvervet.
Jens Bartholin

GENERALFORSAMLING
GRØNNEMOSE - ETTERUP VANDVÆRK
På generalforsamlingen d. 25. januar
blev valgt 2 nye personer til bestyrelsen
Henrik Rosengreen Gl. Hovedvej 22 og Mark Vibæk, Violvej 9
Henrik er den nye formand, som træffes på tlf. 64 43 31 19
Vi takker hermed Hardy for den store indsats, som
han gjort i 42 år. De fleste som vandværkets formand.
Bestyrelsen
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BLIV MEDLEM AF
VORE
ANNONCØRER
Rørup
STØTTER OS
Sogneforening

-VedBRUG
fælles hjælp
DEM
styrker
vi lokalsamfundet
Deres m/k salon

»Klip og Krøl«
BIRTE ANDERSEN
Gl.Hovedvej 69
Grønnemose
5560 Aarup

Tlf. 64 88 13 58

Henning's Totalservice
• Havearbejde
• Fræsning af haver
• Fældning af træer
• Salg af brænde
• Kløvning af brænde
• Kørsel af haveaffald

Mail : his@hotmail.dk

• Lægning af fliser
• Anlægning af græsplæne
• Vedligeholdelse af græsplæner
• Tømning af dødsboer
• Entreprenørarbejde
• Minigraverarbejde
med og uden el.

RING OG FÅ EN SNAK OM NETOP DIN OPGAVE

Henning Sørensen | Gl. Etterup 10 | 5560 Aarup | Tlf.: 64881526 / 20258328
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WORKSHOP
SLUT PÅ SÆSON 2017/18
Vi slutter sæsonen
MANDAG 9. APRIL
Kl. 17.00 - 19.00
Tak for i år.
God sommer.

Hilsen Inge
Tlf.: 26 57 94 88

Alt i reparation af person– og varevogne
Industrivej 4 Grønnemose 5560 Aarup Tlf.:64431605
www.tmauto.boschcarservice.dk

LAKERING

Sprøjtelakering af :
Vinduer og døre * Køkkener/Låger
Div. Industrilakering * Lastbiler m.m.

INDUSTRIVEJ 7 • GRØNNEMOSE • 5560 Aarup • TLF. 64 43 13 03
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BLIV MEDLEM AF
Rørup
Sogneforening
Ved fælles hjælp styrker
vi lokalsamfundet

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed

Aut. VVS-installatør
Smede- og maskinværksted

Aalsbo Smedie og VVS
Aalsbovej 12-14 • Aalsbo
5560 Aarup

TLF. 64 49 11 95

Skolevej 39 Grønnemose
5560 Aarup

aalsbo-smedie@mail.tele.dk

Telefon. 64 43 16 41
Telefax 64 43 16 26
www.byggefirmavestfyn.dk
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NYT REKREATIVT OMRÅDE I GRØNNEMOSE.
Indbydelse til orienterende og planlæggende møde.

Mødet afholdes Tirsdag den 17.april
Kl. 19.00-21.30
i
Borgerhuset, Gelstedvej 10.
Assens Byråd har vedtaget at Rørup
Sogneforening får råderet og mulighed for at
benytte et større areal mellem Dybmosevej Snerlevej og Grønnemosen til grønt
rekreativt formål.
Sogneforeningen har ikke udarbejdet
konkrete planer om anvendelse, men har
tænkt, at området skal være til glæde
for såvel børn, unge som voksne.
Vi ønsker at udforme konkrete planer
i et samarbejde med alle i Grønnemose.
Mødets indhold:
1.Kortfattet orientering om ideerne bag
Sogneforeningens ansøgning
2.Nærmere orientering om arealets
omfang og den givne råderet.
3.Høring om og drøftelse af indkomne ideer
og planer og fra fremmødte beboere.
4. Mulighed for tilmelding til interesse -/ arbejdsgrupper

Gode idéer og forslag modtages meget gerne inden mødet !!!
Bestyrelsen Rørup Sogneforening

ERIK HANSEN

Tømrer- og snedkerarbejde udføres

Tømrer- og Byggefirma Aps

Reparation ● Isolering ● Køkkener
Nyt tag ● Døre og vinduer efter mål.
Ny, til - og ombygning
Totalentrepriser

Bellisvænget 19. 5560 Aarup
Tlf.: 64 43 12 14.

Ring og få et skitseforslag
og et uforbindende tilbud.

Bil 20 32 12 14
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INFORMATION FRA RØST
Torsdag d. 20. Marts blev der holdt
generalforsamling for Rørup lokalråd
i borgerhuset. Her var det knald eller
fald for lokalrådets fremtidige virke,
da fire ud af fem lokalrådsmedlemmer valgte at træde tilbage ved den
ekstraordinære generalforsamling d.
11. december 2017.
Takket være en del fodarbejde af
blandt andre Sogneforeningen, var
der blevet vækket interesse blandt
borgere, så seks personer opstillede
til valg til bestyrelsen og tre personer opstillede som suppleanter.
Følgende blev valgt ind:
Bestyrelsen :
Eva Nør, Casper H. Buch,
Anne Pia Bonde, Marianne Sass,
Tim Volder
Suppleanter :
Finn Neumann og Inge Bünning
Revisor og Revisorsuppleant:
Ivan Sørensen og Connie Neumann
De valgte ønskes tillykke

Der blev vedtaget at tilføje følgende
til vedtægterne:
§5 stk. 2. Lokalrådet holder minimum
fire ordinære lokalrådsmøder årligt.
Fire af disse holdes i Borgerhuset.
Sogneforeningen tilbød at stille lokaler
til rådighed for lokalrådets møder kvit
og frit mod god ro og orden. Dette blev
accepteret.
Den nye bestyrelse konstituerer sig
selv ved næste bestyrelsesmøde d.
17. April
Vi vil herefter opdatere røruplokalråd.dk med navne, kontaktinformation
og poster.

LANDSBYPEDELARBEJDET

Gamle og nye pedeller mødtes i Borgerhuset
den 22.marts for at lægge planer for sæson 2018.
Der meldte sig syv nye, så vi nu er 16 landsbypedeller, der ønsker at gøre
Grønnemose til et kønnere område. Arbejdet drejer sig i store træk om at
vedligeholde og forskønne tunnelområdet, moseområdet, en legeplads samt
diverse græsplæner, vejrabatter og stier. Det er opløftende, at flere og flere
har lyst til at gøre landsbyen til et kønnere sted at færdes i. Ud over Grønnemose er der kun to andre steder i kommunen, der har fået oprettet denne
ordning, nemlig Jordløse og Helnæs.
Vil du være med, så kontakt Jens Bartholin på 20 68 70 67.
De 16 pedeller har til opgave - efter indgået aftale med Assens kommune –
at vedligeholde legepladsen ved Bellisvænget, området ved tunnelen samt
mosen og stierne omkring den. Pedelordningen får en sum penge, der går til
indkøb af nyt materiel, reparationer og benzin.
Eventuelt overskud går til Rørup Sogneforening
Pedellerne er nu blevet fordelt i 4 grupper, som har
til opgave indbyrdes at fordele arbejdet imellem sig.
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så er vi på banen igen…...

Fællesspisning
i
BORGERHUSET
i

FREDAG 13. APRIL KL. 18.30
Så kan vi igen byde velkommen til hyggelig Fællesspisning i Borgerhuset.
Hovedretten leveres fra Fjelsted Forsamlingshus, vi klarer dessert og kaffe.
SK NG
HU LDI
E
LM
TI

MENU
Dansk Bøf med bløde løg
Kartofler, sovs og rødbeder
Frugttærte og småkager
Kaffe & the

PR. PERS. Kr. 100,BØRN (under konfirmationsalder) ½ PRIS
Vand, øl og vin kan købes til rimelige priser

Tilmelding senest d. 8. april til
Connie tlf. 40 30 35 52 eller Finn tlf. 64 43 23 21

SKAL I HOLDE FEST

???

RØRUP BORGERHUS
GELSTEDVEJ 10

Borgerhuset er velegnet til ca. 65 personer

Kontakt for udlejning
Ivan Sørensen
Bellisvænget 11
Grønnemose

TLF. 27 71 04 19
Priser :
Hverdage

kr. 700,-

Fredag

kr. 900,-

Lørdag

kr. 1100,-

Søndag

kr. 900,-

Lørdag+Søndag

kr. 1600,-

(Fredag+ Lørdag)

Rengøring
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kr. 400,-

RØRUP
SOGNEFORENING

RØRUP SOGNS
BORGERFORENING

Den 19. Juni 1968 blev Rørup Sogns Borgerforening
stiftet og kan dermed fejre sit 50 års Jubilæum.
Den blev i 2005 slået sammen med de øvrige
frivillige foreninger i Rørup Sogneforening.
Sogneforeningen vil gerne fejre jubilæet med en sammenkomst på dagen

Tirsdag d. 19. juni kl. 18.00

hvor Sogneforeningen vil være vært ved et lettere traktement.

Tilmelding, af hensyn til traktementet ønskes senest 7. juni til
Connie tlf. 40 30 35 52 eller Finn tlf.64 43 23 21

SANKT HANS FEST
Lørdag 23. Juni 2018
afholdes på det rekreative område ved Mosen,
hvor der vil være opstillet telt med borde og stole.

Fællesspisning af medbragt mad

Grillen er klar kl. 18.00
medbring selv grillmad, service og kaffe.
Øl, vand og vin sælges til rimelige priser,

Bålet tændes ca. kl. 21.00
Båltaler : ??? (gode forslag modtages gerne)

Vel mødt
til en hyggelig aften.
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Kommunal orientering v/ Poul Poulsen
Det nyvalgte byråd har nu været i
arbejdstøjet i ca. 3 mdr., og jeg synes, at vi er kommet godt fra start.
Der er afholdt introkurser, opstartsseminarer mm. Desuden en masse
introduktions-punkter på udvalgenes
dagsorden. Det er lidt en guldgrube
for jer, der søger konkret viden om
kommunen, og kan derfor anbefales.
Ligeledes ligger der et dokument,
”Kend din kommune”, hvor Assens
på forskellige områder sammenlignes med andre kommuner.
Lokalt glæder jeg over, at lokalrådet
RØST stadig eksisterer, da nye folk
sprang til. Selve lokalrådsmodellen
skal evalueres i løbet af i år. På byrådets møde i januar, hvor de politiske
kontaktfora blev nedsat, blev lokalrådene diskuteret. Dele af kommunen er uden lokalråd, og nogle politikkere ønskede at mødes med borgergrupper i de områder. Det vil undergrave modellen, som et flertal har
besluttet, og det dur ikke. Jeg har
aldrig været vild med modellen, og
jeg ser derfor frem til evalueringen.
Vi har fået udarbejdet en befolkningsprognose, som anvendes i.f.m.
budgetarbejdet og planlægning i øvrigt. Den viser kort fortalt, at vi bliver
flere ældre, og færre børn, og færre
folk i den arbejdsduelige alder falder
også. Samlet stort set status quo.
Det er et af flere udgangspunkter for
en ny VISION for Assens kommune.
Arbejdet er netop startet med politisk temadag, hvorefter der arbejdes
videre i administration og Økonomiudvalg. Efter sommerferien lægges
det, som vi når frem til, ud til offentlig debat.
Assens er udfordret på flere felter,

og det er det, som
Visionen og de
afledte strategier
og planer skal ændre på. Det vil
kræve
politisk
mod og beslutsomhed!
Tilvalg og fravalg!
Som de fleste nok har bemærket, ja
så lykkedes det at få en fælles beslutning i Miljø, Teknik og Planudvalget ift. en cykelsti mellem
Aarup og Grønnemose. Det er afgørende, at det sker nu. Hvorfor? Jo,
fordi Fyn samarbejder i en organisation, der hedder Byregion Fyn. Dette
ud fra, at kun sammen kan vi skabe
vækst på Fyn! I det regi er aftalt en
fælles strategi, og i forlængelse heraf også en fælles Energiplan og en
fælles Infrastrukturplan. Sidstnævnte beskriver en koordinering mellem
kommunerne, også angående cykelstier. Set i det perspektiv, ja så ville
stien rykke pænt ned af listen!
Se mere om strategien og planerne
på byregionfyn.dk.
God påske, og snarligt forår til alle!
Poul Poulsen, Gelstedvej 25,
Rørup, 5560 Aarup
Tlf. 23303162 / 64433162
e-mail: popou@assens.dk
Husk! Du er altid velkommen med
spørgsmål og kommentarer, stort
som småt, lokalt eller bredere.
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VI SAMLER IND... IKKE PENGE ;
MEN AFFALD I NATUREN !!!

Vi mødes i Skolegården på Lærkeskolen kl. 9.30
Vi får kaffe + rundstykker og deler os i indsamlingsgrupper.
Grupperne får tildelt ruter, hvor der så skal opsamles affald.

Alle , både børn og voksne kan deltage i indsamlingen.
Efterfølgende byder foreningen på let traktement

Har du lyst til at være med til at
planlægge indsamlingen, tilrettelægge ruter
eller indsamle ??
Assens Forsyning stiller tænger,
gule trafikveste og sække til rådighed

TILMELDING TIL FINN
TLF. 64 43 23 21 SENEST 15. APRIL
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SÆSONEN SLUTTER !!
SIDSTE SANGAFTEN I BORGERHUSET

ONSDAG 18. April Kl. 18.30
Vi slutter sæsonens hyggelige sangaftener i Borgerhuset.
Først nyder vi vores medbragte mad, hvorefter vi med
Lisbeth Nielsen
ved klaveret hygger os med sang, kaffe og en masse snak.
Tag selv brød med til kaffen.
Øl, vin, vand og snaps kan købes til meget favorable priser.

Vi er ikke
et sangkor
vi synes bare,
at det er dejligt
at synge

RK
Æ
M
BE

NY

TO
DA

Hvem kan
være sur
og synge
samtidig ?

Alle er velkomne.
Men har du ikke været med tidligere, bedes du tilmelde dig hos
Ivan tlf. 64 43 37 43
af hensyn til borddækning
Vi starter igen den nye sæson onsdag 12. september

RØRUPS MOTIONSKVINDER

mødes hver torsdag kl. 17.30 - 18.30 i Borgerhuset.
Alle kan deltage
Har du lyst til at være med, så mød op i Borgerhuset

HVER TORSDAG KL. 17.30

Det er hyggeligt, det er sjovt
og så er det også sundt !!
KONTAKT EVENTUELT BRITTA TLF. 22 38 11 91
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40 ÅR MED BANKOSPIL …..
Mellem 90 og 105 mennesker samles hver mandag aften i Fjelsted
Forsamlingshus for at spille banko.
Det startede i 1976, da en gruppe forældre blev enige om at oprette
en støtteforening til Rørup Boldklub med formål at yde økonomisk
hjælp til klubben.
Det første bankospil blev afholdt den
her lå Sankt Knud Cafeteria
7. september 1978 på Sankt Knud , et
cafeteria beliggende ved den nuværende Uno-X tank.
Spillene fortsatte her frem til 1981,
hvor man var nødt til at flytte til Fjelsted Forsamlingshus, idet mange spil
måtte aflyses på grund af fester i cafeteriet. Første spil i Fjelsted blev
holdt den 6. april 1981.
Fra start blev overskuddet ved spillene brugt i forbindelse med aktiviteter i boldklubben. Efter at Boldklubben blev lagt sammen med
øvrige foreninger i Rørup Sogn, vedtog man at blive støtteforening
til den nydannede Rørup Sogneforening.
Overskuddet ved bankospillene anvendes nu hovedsageligt til at udbygge og vedligeholde Rørup Borgerhus.
Støtteforeningens bestyrelse på 5 personer + et par suppleanter
arbejder ca. 48 mandag aftener om året med at arrangere bankospillet ca. fra kl. 17 til 23.
Vi kunne godt bruge lidt afløsning en gang imellem,
så kontakt os endeligt, hvis du skulle få lyst til det !!
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Gevinster for ca. 20.000 kr.
MANDAG 23. APRIL Kl. 19.30
i

FJELSTED FORSAMLINGSHUS

STØTTEFORENINGEN
til

RØRUP SOGNEFORENING
STØT BANKOSPILLET...
DE STØTTER OS…

OG HJÆLPER OS MED AT VEDLIGEHOLDE,
UDBYGGE OG BEVARE BORGERHUSET.
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BARNDOMMENS FORÅR

af Else Marie Madsen

Med forårets komme sker der en masse ting med naturen. Fuglene
har travlt med deres redebygning, bierne samler pollen til deres yngel, og anemonerne danner deres smukke snehvide blomstertæppe. Man aner violernes duft, og kan næsten høre græsset gro. Jeg
står midt i foråret, og jeg er igen i barndoms land, hvorfra erindringerne myldrer frem.
Min bedstefar havde bier. Det var den art, man kaldte " de gule",
men selvom arten skulle være den mest fredelige, så var de også
stiklystne. Derfor holdt man god afstand til staderne, men alligevel
hændte det, at man blev stukket. Det blev jeg i ansigtet, som hævede op, og jeg blev nærmest ukendelig. Næste morgen da jeg kom til
skolen, så blev Hesselager`s (læreren) ferierende barnebarn sendt
ind i skolestuen, for at se om der var kommet en ny elev. Man kunne
ikke kende mig, da jeg gik forbi ude på vejen.
Sadelmageren i Gribsvad havde
også bier. Når Maren, hans husbestyrerinde fik et bistik, så sagde sadelmageren, at bierne kun
stak skarns folk. Maren kaldte sadelmageren for "sylen", det resulterede i, at hun blev kaldt " Ma´
syls". I enden af sadelmagerens
have lå Magasinet. Der opbevaredes de polstrede møbler, som han
Gl. Bogensevej 3 ca. 1948
fremstillede, og som efter sigende
var af håndværksmæssig høj kvalitet.
Som ældre solgte han bygningen fra, og køberen omdannede den
til bolig ( Gl. Bogensevej 3). Sadelmageren var en tid formand for
danske Sadelmagermestres forening, og lånte kromandens høje
hat, når han skulle til kongres i København. Jeg ved det fra min moster, som var servitrice på kroen.
Når sadelmageren ville drille, så
gav hun igen med lånet af den
høje hat. Hos min onkel og tante
har jeg, flere gange som voksen,
været i selskab med sadelmageren, og mindes ham som en ældre
stovt håndværker.
På Gribsvad Mølle blev der foruden mølleriet også drevet land brug med dyrehold. .
Gribsvad Mølle 1939
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Til sin jord havde mølleren også adgang ad en vej, som førte fra Gl.
Hovedvej ind til en ejendom (nr.31) og langs med denne og videre
frem til marken. I denne ejendom boede Christian Hansen ( kaldt Christian Sidsel).
Det fortaltes, at møllerens køer var årsag til, at der opstod en uenighed mellem mølleren og Christian Sidsel.
Køerne havde fået en tynd mave af det nye og saftige græs. Når mølleren og køerne gik forbi Christian Sidsel`s ejendom, sagde denne, at
møllerens køer sked, så det sprøjtede ind i hans rabarbergrød.
Ejendommen GL. Hovedvej
nr. 31 har ikke altid været
beboelse.
Min bedstemor fortalte, at den
havde været doktorens lade.
Doktoren (lægen) boede på
den modsatte side af GL. Hovedvej (nr.32). Efter jernbanens anlæggelse flyttede han
til Aarup, hvilket apoteket også gjorde, det havde haft til
huse på Gl. Hovedvej nr. 22.
Gl. Hovedvej 32 1957

Ejendommen Gl. Hovedvej nr.
32 beboedes i min barndom af
skomager Rasmussen. Til venstre for ejendommens gangdøren havde skomageren sin
butik, med et udstillingsvindue
mod hovedvejen, og bag butikken lå værkstedet.
Udover sin geschæft var skomageren også regnskabsfører
for Etterup Brugsforening og
for Rørup Sogns Sygekasse.

Apoteket Gl. Hovedvej 22 1939

Meget har ændret sig, barndommens tid var en anden.
"Bynyt", nyheden om hvad der rørte sig i byen og omegnen,
det var interessen for den enkeltes velfærd,
det hørte man måske hos de handlende, hos smeden,
barberen eller damefrisøren.
Dengang kendte man alle, eller vidste hvem der boede hvor.
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BIRKHOLM VVS
Aut. VVS, Blik, Gas & Oliefyrservice
Industrivej 18, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64431783
Mobil 20331783
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