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RØRUP 
SOGNEBLAD  TIL  SAMTLIGE  HUSSTANDE  I  RØRUP  SOGN 

Reparationer af alle mærker 
 

Gratis lånebil ved reparation 
 

Klargøring til syn 
 

Fast service 
 

Forsikringsskader 
 

Aut. rudereparatør 

 Klokholm Automobiler 
Per Poulsen 

Gl. Hovedvej 87 ● 5560 Aarup ●Tlf. 64881300 

 

Industrivej 6 
5560 Årup                                                

64 43 14 03  

NYT 
    Årgang  nr. 22  April 2020 

MEGET  LET 1,3 kW MOTORSAV 
Stihl MS 193 C-E 

Komfortabel og let 1,3 kW motorsav med en moderne 2-MIX 
motor, som giver bedre forbrænding og mindre brændstoffor-
brug. Perfekt til savning af brænde, brædder eller fældning  
af mindre træer med en diameter på max. 30 cm.   

1,8 hk – 14” sværd  
Kun 3,6 kg 

 Før Kr. 2.495,- 
     incl.moms 

 TILBUD NU  
  Kr. 2.100,- 

  incl. moms  

Tilbud gælder så længe lager haves 
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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 2020 
Indlæg modtages gerne inden  

            15 Juni 2020 
 

Rørup Sogneforening  
       Bestyrelsen 2020 

 

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 
Kirsten Nissen                     23 23 42 31 
kirstendam@hotmail.dk 
 

Bestyrelsesmedlem : 
Kuno Sørensen                   23 49 53 56 
umsnaa@gmail.com                    
 

                         Hjemmeside : 
WWW . RØRUP. DK 

Sving dig kun lærke 

1.Sving dig kun lærke,  
mod himlens blå, 
mod himlens blå ! 
Ja, lad mig mærke,  
hvor højt du kan gå, 
hvor højt du kan gå 
op i de blå regioner, 
båren af  længselens  toner. 

2.Ring, lille  klokke, 
kun foråret ind, 
ring foråret ind ! 
Ud kan du lokke 
hver drift i mit sind, 
hver drift i mit sind, 
som mod det højeste drages, 
ud i den sommer, som dages. 

3. Drys dine toner  
i vårdagen ud,  
i vårdagen ud!  
Sangen forsoner,  
når sorgen går bud,  
når sorgen går bud;  
Lær os mod lyset at synge!  
Livet har nok, som kan tynge. 

4. Syng, lille lærke,  
om himlen er grå,  
om himlen er grå, 
så jeg kan mærke  
og rigtigt forstå,  
og rigtigt forstå,  
at bag de tyngende tåger  
håbet og livsglæden våger 

Tekst : Chr. Langgaard    Mel.: Elisabeth  Meyer      
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING 

Formandens forårshilsen 

Foråret er så småt kommet i 

gang efter en lang og meget 

regnfuld "vinter", så vi kan hå-

be på et lidt mere tørt forår. 

Rørup Sogneforening har af-

holdt sin årlige Generalforsam-

ling i slutningen af februar.  

Op til denne havde Jens Bar-

tholin meddelt, at han ønskede 

at udtræde af Bestyrelsen. 

Jens har været medlem af Be-

styrelsen siden 2011, og været 

formand i seks år, fra 2012 til 

2018.  

Han har ydet en stor indsats 

for foreningen og været aktiv 

med mange nye tiltag og ved-

holdende for at få sine ideer 

gennemført.  

Rørup Sogneforening skylder 

Jens en stor tak for indsatsen. 

Jens vil fortsat stå for Lands-

bypedellerne arbejde. 

Foråret byder på opgaver for 

Sogneforeningen og dens 

medlemmer.  

Lørdag d. 25 april kaldes der 

til affalds indsamling på veje 

og stier (se særskilt annonce) . 

Vi håber at mange vil deltage, 

og gerne flere end sidste år, så 

vi kan dække et større 

område af sognet. 

Senere i april måned er det vo-

res hensigt at afholde et bebo-

ermøde angående det rekrea-

tive område ved mosen. 

På nuværende tidspunkt er 

etableret en frugtlund, bålhyt-

te og multibane, men der er 

stadig et stort område som der 

kan/skal gøres noget ved. 

Hvad dette så kan/skal være 

har Bestyrelsen ikke nogen 

plan for ; det skal dette møde 

gerne kunne hjælpe på vej. 

Så vi håber, at mange  vil møde 

op og komme med ideer til ud-

formningen af arealet. 
 

Finn Jørgensen 

Som følge af Coronavirussen  
er vi desværre nødt til at aflyse  
alle aktiviter i april måned. 
Affaldsindsamling, beboermøde  m.m. 
 

Vi håber, at situationen vil bedre sig, 
således at planlagte arrangementer i 
maj måned kan gennemføres. 
                   Følg med på  
     Facebook: Rørup/Grønnemose 
        Hjemmeside: www. Rørup.dk  
 
   Pas  godt på jer selv og jeres familie 
 

                Venlig hilsen  Finn 
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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 2020 

Bliv medlem af 
Rørup Sogneforening 

GENERALFORSAMLINGER 
 

                            Efter Generalforsamlingen d. 25 februar har 
                         Rørup Sogneforening konstitueret sig således: 
            Formand : Finn Jørgensen         Næstformand :  Frode Bentsen  
            Kasserer : Connie Neumann         Sekretær : Kirsten Nissen 
                                       Bestyrelsesmedlem: Kuno Sørensen 
                         Suppleanter : Marianne Sass og Benny Langhoff 

Bestyrelsen for Støtteforeningen til Rørup Sogneforening 
har konstitueret sig således : 

         Formand Inge Laugesen         Sekretær Ingelise Jørgensen 
             Kasserer  Ivan Sørensen         

Bestyrelsesmedlemmer : Carl Erik Rasmussen og Jan Ovesen 
Suppleanter  : Laila Mikkelsen og Børge Padkær 
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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 

 

Rørup 
Sogneforening 

BRUG  
 

VORE ANNONCØRER 
 

DE STØTTER OS 
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LAKERING 

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

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 

TIRSDAG  23. JUNI  2020  
 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 

 
 

  

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 



9 

Forårshilsen  
fra Rørup Lokalråd 

Foråret er på vej, og det er en 
skøn tid vi går i møde. Efterårets 
og vinterens megen regn har 
skabt mange problemer rundt i 
landet. Mange kæmper med vand 
i haver og på marker. Vi håber, at 
der kommer en masse solskinsti-
mer her i den kommende tid, og 
at alle problemer med vand løser 
sig, på den ene eller anden må-
de. 
Vi har været talerør til kommu-
nen og forsyningen, og det har 
været nødvendigt med en del 
kommunikation, både fysisk og 
skriftligt. 
Det nyligt afholdte Dialogmøde 
med 5 folkevalgte, bekræfter os i 
at vi skal holde fast i vore syns-
punkter og ikke give op, bare for-
di vi får nej i første omgang. 
Rigtig mange var mødt op til Dia-
logmødet, og det er vi supergla-
de for. 
Det er ikke kun de skønne forårs-
blomster og solen, vi kan glæde 
os til. 
Cykelstien bliver til i år, ja du læ-
ste rigtigt, i år sættes der i gang 
og den vil stå færdig i 2021. En 
cykeltur til Aarup bliver nu en for-
nøjelse i stedet for, at vi sætter 
liv og lemmer på spil ved at bru-
ge jernhesten. 
Vi glæder os også over, at der 
ikke er særligt mange huse til 
salg, det betyder jo, at enten er  

 
 
 
 
 
 
folk så glade for at bo her, at de 
ikke vil sælge, men måske at de, 
der har ønsket at sælge, er kom-
met hurtigt igennem et salg. Vi 
siger i hvert fald velkommen til 
de nye beboere, som er kommet 
hertil. Vi håber på at få endnu fle-
re hertil, hvis vi kan få tildelt nog-
le byggegrunde. 
Til vores møder i 2019 har vi i 
Røst haft gæster næsten hver 
gang, og det er smaddergodt 
med den åbenhed vi tilstræber at 
have. Alle møder undtaget det 
konstituerende er åbne. Vi holder 
til i kælderen i Borgerhuset, og 
du kan på www.røruplokalråd.dk 
se, hvornår vi holder møde.  
Du kan også følge med på face-
book eller evt. ringe til mig 
26579488 eller skrive en mail til 
formand@røruplokalråd.dk 
Alle beboere i Rørup sogn øn-
skes et godt forår og en god tid i 
haven med alle de gøremål, der 
er. 
 
På vegne af Røst 
 

Inge Bünning 
 

 

http://www.røruplokalråd.dk
mailto:formand@røruplokalråd.dk
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Du kan nu støtte Rørup Sogneforening  
 gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn.  

Uden at det koster dig ekstra.    

 Energi Fyn betaler! 
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Kommunal orientering    v/ Poul Poulsen 

Det er en underlig tid vi lever i.  
Coronaen har i den grad sat sit 
præg på alles hverdag, og medført 
ændringer, vi for få uger siden slet 
ikke kunne forestille os. Det gælder 
også i den politiske hverdag. En 
travl mødekalender er blevet stort 
set blank. De møder, der skal gen-
nemføres, sker nu i Skype på nettet. 
Det er ok i situationen! 
På byrådsmødet i går besluttede vi 
at ekspropriere til sidste etape af 
cykelstien, så anlægsprojektet kan 
forløbe over 2020/21. En god dag. 
Om der kan ske fremrykning af pro-
jektet ved jeg ikke, men vi arbejder 
lige nu på at fremrykke anlægsar-
bejder mest muligt ift. økonomi for 
at understøtte erhvervslivet.  
Assens Kommune vedtog sidste år 
en vision 2030, ”Med vilje og Hjer-
te”. Med afsæt heri igangsættes 
større indsatser, hvor alle udvalg 
skal byde ind, og nogle indsatser 
har tværgående karakter. Eks. har 
vi vedtaget en Sundhedspolitik, der 
er udmøntet i godt 30 konkrete ind-
satser/handlinger. Her er det Un-
dervisning, Børn og familie-
udvalget, der har de fleste opgaver. 
Et andet eksempel er, at Assens er 
med i et stort RealDania-
klimaprojekt DK2020. Med afsæt i 
den    klimastrategi, der bliver resul-
tatet, er der udarbejdet et indsats-
katalog med godt 30 handlinger. 
Her er det Miljø, Teknik og Planud-
valget, der naturligt har de fleste 
opgaver. Indsatser vil for begge om-
råder være noget vi vil komme til at 
mærke på forskellig vis!  Til at un-
derstøtte arbejdet er der oprettet 
en pulje, hvor borgerforening/
lokalråd etc. kan søge til lokale kon-

krete tiltag.  
Vær obs. Når pul-
jen annonceres.  
Tænker vi sund-
hedspolitik, klima-
strategi og cykel-
sti sammen, ja så 
skal have etable-
ret ”cykelbusser” 
til/fra Aarup.  
En cykelbus er en gruppe cyklister 
(børn til skole/fritid, der ledes af 
voksne!  
Arbejdet med den kommunale øko-
nomi har de seneste par år været en 
meget drøj omgang, både for berør-
te borgere og politikere. Vi fik lavet 
et fornuftigt budget 2020, og der er 
aftalt meget tættere opfølgning på, 
at besluttede besparelser effektue-
res, ja faktisk månedlig opfølgning.  
Det er i særlig grad en stor opgave 
for Social og Sundhedsudvalget, 
Undervisning, børn og familieudval-
get samt Beskæftigelse, erhverv og 
kulturudvalget.  Lige nu åbnes de 
kommunale kasser ift. Corona, men 
regeringen har lovet fuld dækning 
af kommunernes merudgifter hertil. 
 
Det var slut for denne gang, og med 
et ønske om at alle kommer vel 
igennem de trængsler, vi alle har pt. 
 
Byrådsmedlem 
Poul Poulsen, Gelstedvej 25, Rørup  
5560 Aarup           Tlf. 23.30.31.62     
      e-mail: popou@assens.dk 
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    Landsbypedelfunktionen i Grønnemose. 
             Vi går nu ind i syvende sæson for pedelordningen, som 
            startede i 2014 ved indgået aftale med Assens kommune.  
  

                         Der er nu 18 beboere, som ønsker at bruge 
                          fritid med at passe følgende områder: 
Legepladsen : Her vedligeholdes græsplænen, klippes hæk, fjernes ukrudt 
fra sandet og klippes vejrabat i et samarbejde blandt Palle Nissen,  
Lars Präem, Knud Harndaht, Hans Randerup og Leif Fischer. 
Vejrabatter på Skolevej, GI. Hovedvej og Gelstedvej :  
klippes af Frank Pedersen og Tommy Rasmussen. 
Tunnelen : Området omkring den, samt hegnet ind mod DLG vedligeholdes 
med blomster og forskønnes af Anette Bentsen, Kirsten Dam Nissen.  
Græsset slås af Finn Neumann og selve tunnelen fejes af Jens. 
Mosen og det rekreative areal : Finn Jørgensen har som formand for sogne-
foreningen det overordnede tilsyn med det rekreative område med tilhøren-
de stier. Frode Bentsen har det overordnede ansvar for broen og mosen. 
Martin Nør vedligeholder bålhytten og multibanen og Mantas Satkus vil hol-
de søen fri for tilgroning. Kuno sørger for, blandt andet, at materiellet vedli-
geholdes. Tim Volder og andre i sjakket  skiftes til at slå stierne sammen 
med græsplænen ved Irisvænget  
Frugthaven :  
Henning Falkesgaard vil fortsætte med at føre tilsyn med frugttræerne. 
Pedelarbejdet har stor værdi for området og pedellerne nyder anerkendel-
se, også fra kommunens side. Dels ved selve forskønnelsesarbejdet, men 
også gennem udvikling af og vedligehold af områdets udendørs arealer.  
Mange, også tilflyttere, omtaler gerne de rekreative goder.  
Pedelordningen er således en vigtig afdeling af Rørup Sogneforening, som 
kan glæde sig over et betydeligt årligt vederlag fra kommunen.          JB 
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Fodboldturnering 

Vi skal have indviet multibanen i Grønnemose  
”Grønnemose Arena” 

 

Hvorfor ikke lave en by-turnering,  
    hvor hver by i Rørup sogn stiller med et hold. 

Etterup, Rørup, Hækkebølle, Gribsvad, Aalsbo og Grønnemose,  
Vi skal bruge en repræsentant fra hver by, som samler et hold. 

Jeg tænker, man skal bruge ca 5 personer for at kunne stille hold 
(man kan sikkert låne spillere, hvis man ikke er nok),  
det er selvfølgelig for alle aldersgrupper (3-100 år). 

Jeg taler med sogneforeningen omkring mad og drikke,  
som man kan købe ved bålhytten,  

der hører sig nemlig en “stadionplatte” til fodbold. 
 

Datoen bliver den 23. maj  2020,  
det er lørdag i Kristi Himmelfartsferien. 

 

KONTAKT og TILMELDING : 

Martin Nør - martinnoer76@gmail.com -  tlf. 26157207 

Dette bliver også lagt op på facebook. 
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Kontakt for udlejning 
 

Ivan Sørensen 
Bellisvænget 11 

Grønnemose 
 

TLF. 27 71 04 19 
 

Mail.: i.flyckt@mail.dk 

  SKAL  I  HOLDE FEST    ? ? 

RØRUP BORGERHUS 
 

GELSTEDVEJ 10 
 

Borgerhuset er velegnet  
til ca. 65 personer 

Priser :  

Hverdage kr. 800,- 

Fredag kr. 1000,- 

Lørdag kr. 1200,- 

Søndag kr. 1000,- 

Lørdag+Søndag kr. 1700,- 

Rengøring 
(Obligatorisk) 

kr. 400,- 

(Fredag+ Lørdag) 

SE FLERE INFORMATIONER OG UDLEJNINGSKALENDER  
 WWW. RØRUP.DK/ROERUP-BORGERHUS 
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så er vi simpelthen så klar igen …... 

Fællesspisning 
i 

BORGERHUSET 
FREDAG 15. MAJ  KL. 18.30 

menu 
 

Gammeldaws Oksesteg 
med  

gulerødder, bønner, glaserede miniløg 
waldorfsalat 

 

Hjemmelavet Is 
  

Kaffe m/ småkager 

Tilmelding til Finn tlf. 64 43 23 21 

Pris pr. pers.  Kr. 100,- 
Børn (under konfirmations alder)  ½ pris 

Øl, vand, vin købes til rimelige priser 

De personer, som var tilmeldte til den aflyste  
Fællesspisning d. 13/3 er som udgangspunkt tilmeldt  

  

Men ring venligst om man ønsker at deltage. 
 

Beløb bedes indbetalt (ikke hvis man har betalt 13/3 )  
på konto i Totalbanken : 6880   1100477 senest 7. maj 

VEL   MØDT 
Rørup Sogneforening 
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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 s å  er  det  også  sundt !! 

Hvornår ???         Kontakt BRITTA     Tlf.:  22 38 11 91    

      Corona smitten er over os og vores børn. 
                     Hvad kan vi gøre? 
Senest har vi fået endnu en masse personlige  
indskrænkninger i vores bevægelsesfrihed.  
Foreløbig frem til den 13.april.  
Jeg er sikker på, at I alle på en eller anden  
måde er dybt berørte i jeres hverdag. 
Børn har sværest ved at forstå rækkevidden i  
og acceptere den situation, de er kommet i.  
Alle har brug for at få lidt afveksling i hverdagen. Det er derfor rart at vi bor 
i et område, hvor der findes gode muligheder for at komme ud at lege, at få 
brændt noget krudt af. Og det kan de, netop fordi vi både har en stor og vel-
udstyret legeplads på Bellisvænget, ja og har det rekreative område ved 
mosen, hvor der er en bålhytte og en multibane.  Begge områder passes og 
plejes af nogle aktive landsbypedeller. Har I ikke endnu været der med bør-
nene, så kan jeg stærkt anbefale besøg. 
Flere har spurgt til, hvem der tilser legetøjet på legepladsen, herunder til 
sandkassen. Pedelordningen udskifter defekte og ødelagte ting og køber 
nyt med jævne mellemrum, men god kvalitet er dyrt. 
Ejer I ting, som kan bruges er I velkomne til at aflevere det på legepladsen!! 
Finder I egnede ting på genbrug så køb det og få udgiften (husk bon)  
refunderet ved kontakt til 20 68 70 67.     
                                                                          Glædelig Påske.       JB 
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Hvem kan 
være sur  
og synge 

   samtidig ? 

Vi er ikke 
 et sangkor…. 
vi synes bare, 

 at det er dejligt 
 at synge Og så er det billigt …. Kaffe  kr. 15,- 

 

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, vand, vin og snaps kan købes til meget favorable priser 

Alle er velkomne. 
Men har du ikke været med tidligere,  

bedes du tilmelde dig til Ivan   Tlf.: 64 43 37 43 
af  hensyn til borddækning 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

SÆSONEN SLUTTER  !!! 

SIDSTE  SANGAFTEN  I  BORGERHUSET 

ONSDAG 13. MAJ  KL. 18.30 
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IT - WORKSHOP  SÆSON  2019/20 
i 

RØRUP BORGERHUS 

Workshoppen er sluttet  
og regner med at starte  

igen til efteråret. 
 

Tak for denne sæson. 
 

GOD SOMMER 
Hilsen  Inge 
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BADMINTON 

Kære  
Badminton spillere  

 
Tak for sæson 2019/20 

 
Vi ses igen til efteråret. 

 
Jeg ønsker alle  
en god sommer 

 
Med venlig hilsen 

 
Tommy 

60 70 13 86 
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BIRKHOLM VVS 

Aut. VVS, Blik, Gas & Oliefyrservice 

Industrivej 18,  5492  Vissenbjerg,  Tlf. 64431783  

Mobil 20331783 


