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RØRUP 
SOGNEBLAD  TIL  SAMTLIGE  HUSSTANDE  I  RØRUP  SOGN 

 Klokholm Automobiler 
Per Poulsen 

Gl. Hovedvej 87 ● 5560 Aarup ●Tlf. 64881300 

 

Industrivej 6 
5560 Årup                                                

64 43 14 03  

    Årgang  nr. 21  April 2019 

Reparationer af alle mærker 
 

Gratis lånebil ved reparation 
 

Klargøring til syn 
 

Fast service 
 

Forsikringsskader 
 

Aut. rudereparatør 

 Kr. 1195,-  

FS 38 Stihl Benzin Trimmer 
Perfekt til opgaver i haven 
Multifunktionsgreb 
Let at skifte snørre på 

Før kr. 1495,- 

NYT 

GRAND CANYON…… 
              AALSBO BANKER 
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RØRUP NYT  
udgives af  
Rørup Sogneforening 
 

Redaktion /Layout : 
Ivan Sørensen,  

Bellisvænget 11, 
64 43 37 43   
E-mail :   

ivanflyckt@gmail.com 
 

TRYK : 
EP Grafisk, Hvidkærvej 44 
5250 Odense SV  66 17 55 15 
 

Næste Rørup NYT  
udkommer i  Juli 2019 
Indlæg modtages gerne inden  

            15. juni 2019 
 

Rørup Sogneforening  
Bestyrelsen 2019 

 

Formand 
Finn Jørgensen                   64 43 23 21 
fipo.joergensen@gmail.com 
 

Næstformand 
Frode Bentsen                     30 70 13 09 
frodebentsen@gmail.com 
 

Kasserer 
Connie Neumann                40 30 35 52 
zenta1@outlook.dk 
 

Sekretær 
Jens Bartholin                     20 68 70 67 
jjbartholin@privat.dk 
 

Bestyrelsesmedlem : 
Kirsten Nissen                     23 23 42 31 
kirstendam@hotmail.dk 
 

                         Hjemmeside : 
WWW . RØRUP. DK 

Våren er i luften, 
lyttende til livets spil 
venter verden vide 
på, hvad somren vil. 

'Våren er i luften, 
vifter mildt i vindens gang; 
våren er i luften, 
ler i lærkesang. 

Alt som solen stiger, 
strålende i gyldent flor, 
tør de gamle driver 
og den frosne jord. 

Tekst :  Rasmus Nielsen    Melodi: Oluf Ring 

Våren er i luften 
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING 

FORMANDENS  FORÅRSHILSEN 
   

                                          
Er  foråret   AFLYST  ??  
 
De sidste uger i vinterens 
sidste måned gav indtryk af 
forår, sol og to-cifret varme-
grader  
-  forårets første måned har i 
de første uger kun givet 
blæst og regn og kun en-
cifret varmegrader -  
så er foråret AFLYST ?? 
Selvom  vejret ikke er for-
årsvejr, har Sogneforenin-
gen startet sit forårspro-
gram . 
Den 26 februar afholdt Sog-
neforeningen, sammen med 
Støtteforeningen, sin årlige 
Generalforsamling, hvori 
der deltog 21 personer, så 
Borgerhuset var bestem ik-
ke fyldt. 
Det bliver det til gengæld 
ved de næste arrangemen-
ter. Først d. 29/3 hvor 
Madholdet har kaldt til Fæl-
lesspisning.  
For første gang, med det 
"nye" madhold er der fuldt 
hus, så vi desværre har måt-
tet sige nej til flere.   

 
 
Dette er selvfølge- 
lig et positivt  
problem, selvom vi ikke kan 
lide at sige nej. 
Det næste arrangement er 
koncert med "En lille pose 
støj", den 5. april, også til 
dette er der udsolgt.   
Koncerten er kun blevet mu-
lig, og til lave billetpriser, 
med en gave fra Støttefor-
eningen ved Foreningens  
50 års Jubilium sidste år. 
 

Når foråret er kommet  …. 
( hvis det kommer ?? )  
og er blevet til sommer af-
holdes der Sankt Hans Fest 
d. 23 juni ved Borgerhuset. 
 
Med håbet om at foråret 
snart dukker op, ønskes alle 
et godt forår.  
 
           Finn Jørgensen  
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     SÆTTER KULØR PÅ DIN DAG …... 

            Malermester 
         Aleks Hansen 
Middelfartvej 132  .  Stubberup 
                5610 Assens  

Vi tilbyder: 
Udv./Indv. Malerarbejde 
Opsætning af tapet 
Glasvæv/ Glasfilt  
Facadebehandling  
Salg af maling/tapet  
Hjælp til farvevalg  
Materialerådgivning 

RING  OG  INDHENT  ET 
UFORBINDENDE TILBUD 

64 43 15 81    *    22 35 73 81 
E-mail : aleks.maler @mail.dk 

        

 

Kontingentet giver dig mulighed for at deltage i forenin- 
gens 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 Totalbanken konto nr. 6880  -  1100477 
                  2. Benyt giroindbetaling    +73<                       +88272129 
                    Husk i begge tilfælde at opgive navn og adresse  
                  3.  Kontakt et bestyrelsesmedlem for kontant betaling.                                   

KONTINGENT 2019 

Bliv medlem af 
Rørup Sogneforening 

GENERALFORSAMLINGER 
 

                            Efter Generalforsamlingen d. 26 februar har 
                         Rørup Sogneforening konstitueret sig således: 
            Formand : Finn Jørgensen         Næstformand :  Frode Bentsen  
            Kasserer : Connie Neumann         Sekretær : Jens Bartholin            
                                       Bestyrelsesmedlem:Kirsten Nissen 
                         Suppleanter :  Kuno Sørensen  og  Marianne Sass 

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 
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FØRSTEHJÆLPSKURSUS 
 

Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter. 

Kurset vil blive afholdt  
Onsdag d. 8 maj 2019  kl. 17.00 -  21.00   

i Borgerhuset. 
Vi håber, at der er mange  ( max. 16 deltagere )  

der vil tage imod dette kursus, som er helt gratis.   
Tilmelding , senest d. 23. april ,  

til Jens Bartholin på 20 68 70 67  ( evt. SMS )   
eller Frode Bentsen på 30 70 13 09 

Vi har været så heldig at få tildelt et 
Førstehjælpskursus  af  
Hjerteforeningen Assens. 
Det er 4 timers kursus , hvortil der 
er knyttet en uddannet instruktør. 
Kurset indeholder undervisning og 
praktisk træning i : 
- Overlevelseskæden 
- Årsager til hjertestop 
- Hjerte-Lunge-Redning til voksne  
- Færdighedstræning i Hjerte- 
   Lunge-Redning med hjertestar- 
   ter og stabilt sideleje 
- Opbygning af hjertestarter, 
   sikkerhedsregler og vedlighol- 
   delse. 

Målet med kurset er. at deltagerne  
skal : 
- have forståelse for overlevelses- 
   kæden. 
- have viden om årsager til hjerte- 
   stop 
- beherske Hjerte-Lunge-Redning  
   til bevidstløs person uden normal  
   vejrtrækning. 
-  kunne anvende en hjertestarter i  
   forbindelse med hjertestop 
-  kunne anvende stabilt sideleje  
    til  bevidstløs med normal vejr- 
    trækning 
-  have viden om hjertestartere -  
    herunder indikation af anvendel- 
    se, sikkerhed og vedligholdelse. 
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Deres m/k salon 

»Klip og Krøl« 

BIRTE ANDERSEN 
Gl.Hovedvej 69 
Grønnemose 
5560 Aarup 

Tlf. 64 88 13 58 

 

• Lægning af fliser 
• Anlægning af græsplæne 

• Vedligeholdelse af græsplæner 

• Tømning af dødsboer 

• Entreprenørarbejde 

• Minigraverarbejde 
    med og uden el. 

 Henning Sørensen | Gl. Etterup 10 | 5560 Aarup | Tlf.: 64881526 / 20258328 

Henning's  TotalserviceHenning's  Totalservice  
• Havearbejde 

• Fræsning af haver 

• Fældning af træer 

• Salg af brænde 

• Kløvning af brænde 

• Kørsel af haveaffald 

RING OG FÅ EN SNAK OM NETOP DIN OPGAVE  
Mail : his@hotmail.dk 

VIGTIG MEDDELELSE 

Rørup 
Sogneforening 

Vi har skiftet bank til 
Totalbanken Aarup 

Konto  6880 -- 1100477 

Bedes benyttet ved  
fremtidige indbetalinger 

VIGTIG MEDDELELSE 

Rørup 
Sogneforening 

Vi har skiftet bank til 
Totalbanken Aarup 

Konto  6880 -- 1100477 

Bedes benyttet ved  
fremtidige indbetalinger 
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LAKERING 
Sprøjtelakering af : 
Vinduer og døre  *  Køkkener/Låger 

INDUSTRIVEJ 7 • GRØNNEMOSE • 5560 Aarup • TLF. 64 43 13 03 

Fællesspisning af  medbragt mad 
Grillen er klar kl. 18.00 

 medbring selv grillmad,  
samt  bestik, service, glas og kop.  

 

Øl, vand og vin sælges til rimelige priser,  
(skal købes på pladsen). 

 

 Bålet på Lærkeskolens sportsplads 
tændes ca. kl  21.00 

Vel  mødt 
til en hyggelig aften. 

 

 

SANKT  HANS  FEST 

SØNDAG  23.  JUNI  2019  
 ved Borgerhuset   

og   
på Lærkeskolen’s  boldbane 
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Telefon. 64 43 16 41 
www.byggefirmavestfyn.dk 

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed 

Skolevej 39   Grønnemose 
5560 Aarup 

 
 

 

Rørup 
Sogneforening 

  

Telefon.: 64 49 11 95 • Mobil.: 27 11 17 55 • Mail.: aalsbo-smedie@mail.tele.dk 

Renoveringsarbejder bevaringsværdige bygninger. 
Aut. V:V:S. installatør,smedearbejde. 
Stokerfyr, oliefyr, gasfyr. 

Aalsbo Smedie og VVS 

BRUG  
VORE ANNONCØRER 

 

DE STØTTER OS 
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Efter et kvartal med dels Dialog-
møde med politisk tilstedeværel-
se, samt Generalforsamling, er vi 
klar til at tage fat igen. Vi er p.t. 
ikke konstitueret men følgende 
personer er i Lokalrådet: Casper 
Holdgaard Buck, Tim Volder, Eva 
Nør, Marianne Sass og Inge Bün-
ning. Suppleanter er Finn Neu-
mann og Jens Bartholin. 
Lige nu arbejdes der videre med 
at få en løsning på et trafikalt 
knudepunkt, krydset Gl. Hoved-
vej/Gelstedvej-Skolevej. Vi forud-
ser, at der vil komme ekstra pres 
på trafikken her, nu hvor der på-
begyndes udvidelse af E20. Vi 
drøfter mulighederne med Tek-
nik, Miljø & plan. 
En positiv holdning fra politisk 
side giver os begrundet håb om 
at ”Trekanten” kan blive til bebo-
elsesområde og at status som 
erhvervsgrunde fjernes. Måske 
inden for en tidshorisont på 1-2 
år. 
Vi er sikre på at der fra politisk 
hold lyttes til lokale kræfter og at 
vores mening tæller. 
I skrivende stund skal der på 
MTP godkendes ekspropriation 
af jord til etape 1 af cykelstien. 
Det giver grund til at tro på 
igangsættelse i 2019. 
Et andet spændende projekt er i 
støbeskeen, det kan vi sikkert  
løfte sløret for i løbet af somme-

ren.      (se Poul Poulsen’s indlæg )  

 
 
 
 
 
 
 
 
Et spørgsmål fra generalforsam-
lingen gik på, om vi kommer hele 
vejen rundt i sognet? Ja, det vil vi 
rigtig gerne, men kom også selv 
på banen med opgaver til os. 
En ”ny Ålsbopige” kom med et 
forslag, som gennemarbejdes til 
næste blad udkommer. 
Så snart vi har en dato for næste 
møde, bliver den offentliggjort på 
www.røruplokalråd.dk ,og alle er 
velkomne til vores møder. 

NYT FRA RØST 

Alle ønskes  

en god Påske  

fra  
Lokalrådet Røst 

http://www.røruplokalråd.dk
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Kommunal orientering    v/ Poul Poulsen 

Vision 2030 er nu endelig vedtaget. 
En vision er helt naturligt meget 
overordnet, og det spændende er, 
når den skal udmøntes mere kon-
kret. Det sker inden for de næste 
måneder i udvalgene, og samord-
nes før sommerferien i byrådet.  
Så er der den kære cykelsti. Politi-
ske processer tager tid, nogle gan-
ge rigtig meget tid, men det forbere-
dende arbejde skrider lige så stille 
frem. I februar blev linjeføringen 
lagt fast. Dvs., at stien anlægges 10-
15m inde på marken. Dette for at 
undgå en stor udgift til flytning af 
kabler, vandledning mm. Miljø, Tek-
nik og plan-udvalget har besluttet, 
at man er sindet at ekspropriere 
arealet, og dette skal vedtages i by-
rådet senere i april. Så kan der 
handles jord, og derefter kommer 
udbud på selve anlægsarbejdet. Og 
så kan maskinerne komme i gang! 
Jeg vil gerne fremhæve, at på Lo-
kalrådets dialogmøde med politike-
re forleden, ja da blev det under-
streget af Dan Görtz, fmd. for MTP, 
at det politiske flertal, der står bag, 
at cykelstien etableres, er og forbli-
ver intakt. Så ingen vaklen! For god 
ordens skyld vil jeg nævne, at jeg 
den aften ikke deltog som politiker, 
men som interesseret lokal borger.  
Lokalrådet er et vigtigt kontaktor-
gan ift. kommunen. Jeg vil derfor 
gerne opfordre til at deltage i deres 
arbejde. Lokalrådets møder er åb-
ne, og alle kan møde op og deltage, 
bringe emner til debat, lytte med 
mm.  Eksempelvis er lokalrådet ind-
draget i nedenstående sag. 
Det drejer sig om et stort servicean-
læg på arealet ved Møllen, mellem 

hovedvejen og 
Industrivej.  Her 
har MTP-udvalget 
sagt ja til at der 
udarbejdes en 
lokalplan herfor. 
En skitse over 
serviceanlægget 
viser, at der læg-
ges op til tankan-
læg og vaskehal for personbiler, 
tankanlæg for lastvogne, samt re-
stauranter, herunder en ”drive-in”! 
Kommunen har forhandlet med fol-
kene bag, og jeg opfatter henven-
delsen herom som værende meget 
seriøse. Jeg ved at et vigtigt krav er 
ønsket om en 30m høj reklamepy-
lon! Servicecentret skal naturligvis 
kunne ses fra motorvejen. Derfor! 
Jeg ser ikke dette som noget pro-
blem, idet der i forvejen er siloer, 
antenne mm., der rager op. Jeg sy-
nes, at dette anlæg sammen med 
den kommende cykelsti, vil være et 
stort løft ift. Grønnemoses attrakti-
vitet. Det giver dog også anledning 
til refleksioner ift. eksisterende ser-
vicevirksomheder i vores område.    
Politisk er vi alle på hårdt arbejde 
ift. økonomien. Underskud fra sid-
ste år på 62mill, der er overført til 
2019, samt det indledende udvalgs-
arbejde med budget 2020. Mere 
herom i næste nummer! 
 

God påske og et dejligt forår til alle! 
Poul Poulsen, Gelstedvej 25, Rørup  
5560 Aarup 
e-mail: popou@assens.dk    tlf. 
23303162 
 

 

mailto:popou@assens.dk
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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.   800,- 

Fredag kr. 1000,- 

Lørdag kr. 1200,- 

Søndag kr. 1000,- 

Lørdag+Søndag kr. 1700,- 

Rengøring kr.   400,- 

(Fredag+ Lørdag) 

(obligatorisk) 

SKITSE  OVER   SERVICECENTER  GRØNNEMOSE 
Kig evt . ind på referat fra udvalgsmøde MTP 

www.assens.dk/vores-kommune/politik/dagsordener-og-referater/ 
miljoe-teknik-og-plan/2019-04-01-0800-1041/ 
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Sogneforeningen har søgt og fået bevilget 40000 kr.  
til en bålhytte og en multibane i Grønnemose. 
Tingene skal bygges i det rekreative område ved mosen,  
som kommunen har givet 
sogneforeningen råderet 
over.  
Det forudsætter, at vi selv 
yder 50% til anlægget på 
16.000 kr. og frivillig ar-
bejdskraft på ca. 250 timer. 
Derfor har vi brug for adskil-
lige frivillige.  
Jo flere der melder sig, jo 
hurtigere bliver vi færdige.  
Det er planen at udføre ar-
bejdet i maj/juli 2019.  
Martin Nør, tømrer, Valmue-
vænget 10, vil være bygher-
re for projektet.  
Martin har brug for, at der er 
nogen, der har lyst til at give 
en hånd med i nogle timer, 
enten i et par weekender og/
eller gennem nogle aftener. 
Synes du om projektet og 
har lyst til at yde en indsats, 
stor eller lille, til glæde for 
unge i sognet kan det gøres,  
enten ved et opkald eller SMS til Jens Bartholin på 20 68 70 67 eller 
mail: jensbartholin2@gmail.com. 
Deltagelse kan også foretages ved opkald til Martin Nør på 26 15 7207 
eller på mail: martinnoer76@gmail.com. 
Træf en hurtig beslutning.  
Send din tilmelding straks, men senest mandag den 22.april. 
Du bliver indkaldt til et kort byggemøde, hvor du får lejlighed til at for-
tælle, hvor meget du kan byde ind med. 

                                                                        Sogneforeningen, JB 

Frivillig arbejdskraft efterlyses! 

mailto:jensbartholin2@gmail.com
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IT - WORKSHOP   

 

Alle kan deltage   
Har du lyst til at være med, så mød op i Borgerhuset 

HVER TORSDAG KL. 17.00 
 

RØRUPS  MOTIONSKVINDER 
mødes  

hver torsdag kl. 17. - 18. i Borgerhuset. 

 

Det er hyggeligt, det er sjovt  
og så  er  det  også  sundt !! 

i 

RØRUP BORGERHUS 
                                 Workshoppen er sluttet og regner  
                                   med  at starter igen  til efteråret. 
                                           Tak for denne sæson. 

                                     GOD SOMMER 
                                        Hilsen  Inge 

ET SPÆNDENDE PROJEKT 
HUSK AT MELDE DIG SOM FRIVILLIG  MEDARBEJDER  ! 



14 

Du skulle også prøve, bare én gang !! 

HVER MANDAG Kl. 19.30 

i 

FJELSTED FORSAMLINGSHUS 
 
 

60 gevinster for ca. 10.000 kr. 
 

Diverse spil - Pulje 400 kr. 
 hæves med 200,- hver uge 

RS RS 

ALLE  ER  VELKOMNE 

BANKOSPIL 

STØTTEFORENINGEN 
til 

RØRUP SOGNEFORENING 

 

STØT BANKOSPILLET... 
DE STØTTER SOGNEFORENINGEN… 

OG  HJÆLPER   MED  AT  VEDLIGEHOLDE,  
UDBYGGE  OG  BEVARE  BORGERHUSET. 
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SIDEN   SIDST…….. 

FÆLLESSPISNING   MED LÆKKER MAD  OG   MED  MANGE  UNGE !!! 

AFFALDSINDSAMLING  MED  FLOT  RESULTAT 

der sker noget i Rørup Sogn !!! 

EN LILLE 
POSE STØJ 

EN  FANTASTISK 
AFTEN 
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BIRKHOLM VVS 

Aut. VVS, Blik, Gas & Oliefyrservice 

Industrivej 18,  5492  Vissenbjerg,  Tlf. 64431783  

Mobil 20331783 

 

 

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


