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LILLE IDA’s SOMMERVISE
Org. Tekst : Astrid Lindgren
Melodi : Georg Riedel

Du skal ikke tro det bli’r sommertid,
hvis ikke jeg selv gi'r et skub
til somren og gør den lidt sommerlig,
så alting kan komme i knop.
Først puster jeg liv i en vintergæk,
nu står den og lyser så kønt
Men allerførst smelter jeg sneen væk,
så jorden kan klæ' sig i grønt

Jeg hvisker til bækken og kilderne
at nu kommer sommeren snart.
Så fylder jeg luften med svalepar
og myg, som bli’r slugt i en fart.
Jeg gi'r alle træ'r deres grønne løv,
hvor fugle kan bygge og bo.
Jeg maler i skumringen himlen rød,
når solen i vest går til ro.

Hør melodien på
www.Rørup.dk
og syng med

40 30 35 52

Jeg gi'r jer et blomstrende æbletræ,
og tror I vil syn's, det er smukt.
Og skovjordbær gi'r jeg til børnene,
og alt hvad der findes af frugt
Jeg finder de spændende steder frem,
til børn, der vil tumle omkring.
Når foråret nærmer sig næste gang,
så ved I jeg sidder på spring.
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING
FORMANDENS FORÅRSHILSEN
Så har vi levet et helt år med begrænsninger og restriktioner,
som har lavet om på hverdagen
og sat en hel masse begrænsninger i vores udfoldelsesmuligheder.
Det gælder både som samfund
men også på Rørup Sogneforenings aktiviteter.
Så den sidste del af 2020 og første kvartal af 2021 er der ikke
sket noget i form af aktiviteter i
Rørup Sogneforening.
For Rørup Sogneforening og Rørup Borgerhus har denne nedlukning selvfølgelig også haft økonomisk betydning.
Udlejning af Borgerhuset har været meget mindre i 2020 end den
plejer at være. Men tidligere tiders bestyrelser og frivilliges arbejdskraft har gjort, at Borgerhuset er betalt og gældfrit, hvilket
gør at Foreningen ikke vil komme
i økonomiske problemer ved sådanne kriser.
Så nu må vi se fremad, og håbe
på at tingene vil ændre sig markant.
Vi har planlagt affaldsindsamling
den 18 april, og vi håber at kunne
gennemføre, men det kræver at
forsamlingsforbudet ændres.
Ligeledes håber vi at vores årlige
Generalforsamling, oprindeligt
planlagt til slutning af februar,
kan gennemføres d. 27 april.

Rørup Sogneforening har søgt og
fået midler fra Lokalsamfundspuljen i Assens Kommune til at lave
flere aktivitets-muligheder på det
rekreative område ved Mosen.
Ligeledes har Støtteforeningen til
Rørup Sogneforening hjulpet med
et beløb, som gør os i stand til at
starte projektet af disse ting op.
Det er Sogneforeningen meget
taknemmelig for, således at området kan tilbyde flere aktiviteter
og dermed blive mere attraktivt
som samlingssted for hele familien.
Det vores agt at starte projektet
op lige efter Påske, og så håber vi
på, at vi kan være færdig med alle
dele til Sommerferien.
Med ønsket om
et godt forår til alle.
God Påske

Finn Jørgensen
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Søndergade 25, 5591 Gelsted

LAKERING

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

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

Bliv medlem af

Rørup Sogneforening
KONTINGENT 2021
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 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.

Ved fælles hjælp kan vi styrke lokalsamfundet
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MED FORBEHOLD FOR AFLYSNING pga. CORONA
se hjemmeside www.Rørup. dk - Facebook : Rørup/Grønnemose og Rørup Borgerhus

GENERALFORSAMLINGER
i

BORGERHUSET
Rørup Sogneforening
afholder

Generalforsamling
TIRSDAG 27. APRIL 2021 KL. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægter.
Evt. forslag skal være fremsendt til
formanden Finn Jørgensen, Irisvænget 1 senest 8 dage før

Efterfølgende afholder

Støtteforeningen til Rørup Sogneforening
Generalforsamling
Dagsorden iflg. vedtægter
Evt. forslag skal være fremsendt til
formanden Inge Laugesen,
Jægersmindevej 46, 5463 Harndrup senest 8 dage før
MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE
LAD OS HØRE DINE IDEER FOR FREMTIDEN I RØRUP SOGN

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

BRUG
VORE ANNONCØRER

DE STØTTER OS
Rørup
Sogneforening
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
6

UNDERSKRIFTINDSAMLINGEN
Nej tak til salg af ”Trekanten” til erhverv
På vegne af Rørup Sogneforening og Rørup Lokalråd/RØST
blev der den 15/3 overrakt 200
underskrifter til 2 medlemmer af
Assens byråd, nemlig Borgmester Søren Steen Andersen og
Udvalgsformand Dan Gørtz.

Vi foreslår et areal syd for motorvejen mellem Rørupgyden og
broen over motorvejen.
Altså langs Gelstedvej.
Erhvervsgrunde her, vil ligge fantastisk med udsigt til og fra E20.
Vi håber på, at der vil kunne afholdes et borgermøde om emnet,
såfremt der ikke bydes på trekanten.
Dan og Søren vil gerne være med
til dette.
Det handler nu om, at vi forbereder os på det og finder rigtig
mange gode argumenter for,
hvorfor der ikke skal udvides
bagud af byen. Dvs. en forlængelse af Liljevænget eller lignende. Jeg håber, at alle vil tænke
over det, til vi mødes igen.
Forhåbentlig bliver det snart muligt fysisk.
Jeg undskylder, at ikke flere kunne deltage i bålhytten, men restriktionerne var ikke opfattet
ens af borgmesteren og jeg.
God påske og forår til jer alle.
På vegne af
Rørup Lokalråd.
Inge Bünning

Underskrifterne blev modtaget
med tak og som vi selv mener,
kunne de også konstatere at
modstanden på 80 % af alle besøgte, er meget retvisende for,
hvad beboerne her i Grønnemose, Gribsvad og Etterup ønsker.
I forhold til de spørgsmål vi havde at stille dem, var de bundet af
den tavshedspligt, de er pålagt,
fordi sagen har været behandlet
på et lukket møde.
Vi har orienteret dem om, at vi
ønsker, at byen bliver udvidet .
Det vil de også gerne være med
til, problemet er bare, at vi ikke
er enige om retningen.
Vi vil som de, selvfølgelig også
gerne have arbejdspladser til
kommunen.
Vi synes bare ikke, at de skal ligge på ”Skoletrekanten”.
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Nyt fra Landsbypedelordningen i Grønnemose.
Til især nye beboere:

I skal bare vide, at landsbypedellerne udfører et frivilligt og
uegennyttigt arbejde med forskønnelse på forskellig vis af
landsbyen Grønnemose.
Meningen er dybest set at glæde
os alle, men også for at præsentere og udstille byen som en aktiv, grøn by for vore gæster, herunder boligsøgende.
Opgaverne udføres efter aftale,
og vi får et årligt vederlag for det.
Der arbejdes i fire udvalgte områder: Legepladsen, vejrabatter og
skolesti, det rekreative område
og begge sider af tunnel gennemgangen..
To pedeller har desværre haft
særlige grunde til at stoppe som
landsbypedeller. Det drejer sig
om Tommy og Frank, der har klippet Vejrabatter.
Hans Randerup stopper som følge af helbredet, og Hardy Padkær fordi han flytter.
De har vedligeholdt legepladsen.
De tre sidste har været med fra
starten i 2014.
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Jeg takker alle for en flot indsats.
Fremover vil Palle Nissen klippe
rabatter og skolesti. Palle skal
vurdere selv udstrækningen af
vejrabatterne.
Torben Jensen, Lupinvej, er nu
optaget i korpset og har fået Legepladsen - som legeplads.
Du er meget velkommen.
En del af det indkøbte materiel er
nedslidt. Derfor har vi købt en ny
havetraktor, specielt velegnet til
vejrabatter og højt græs. Der er
også købt en plæneklipper til legepladsen og en kraftig buskrydder. Der er investeret i nyt materiel for ca.32.000 kr.
Pedelordningen indleder i år sin
niende sæson, nu med 15 frivillige.
Tag godt imod dem.
De gør en forskel.

Jens Bartholin,

Leder af landsbypedellerne.

HAR DU NOGET PÅ HJERTE ?

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed

samler på gode historier !!
Har du en god historie eller
oplevelse fra vores dejlige sogn,
som du vil dele med med andre,
så tøv ikke, skriv og send den til
Ivan
ivanflyckt@gmail.com
meget gerne ledsaget af billeder.
Det skal bare være en beretning,
der har relation til Rørup Sogn.
Måske er det
netop din historie,
som vi mangler.

Skolevej 39 Grønnemose
5560 Aarup

Telefon. 64 43 16 41
www.byggefirmavestfyn.dk
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FLERE AKTIVITETER PÅ DET REKREATIVE OMRÅDE

NY B

KROLF BANE

MINIGOLF BANE

PETANQUE BANE

Rørup Sogneforening har igennem et stykke tid arbejdet med at udvide
aktivitetsmulighederne på det rekreative område ved Mosen.
Der er blevet afholdt et beboermøde, som skulle give nogle idéer til hvilke nye aktiviteter, der kunne laves på området.
Dette møde gav forskellige idéer til ting, man kunne lave på området.
Det har Bestyrelsen arbejdet videre med og det har udmøntet sig i disse aktiviteter, som vil blive lavet i løbet af foråret :
Beplantninger - Minigolf bane - Petanque bane - Krolf bane
Men disse ting koster selvfølgelig penge.
Rørup Sogneforening har søgt og fået midler fra Lokalsamfundspuljen i
Assens Kommune, som er en stor del (kr. 31.000) af projektet, og det
resterende beløb (ca. 10.500) har Støtteforening til Rørup Sogneforening stillet til rådighed.
Rørup Sogneforening vil gerne takke begge bidragsydere, som gør
gennemførelsen af disse planer til virkelighed.
Opstarten på opgaverne vil være lige efter påske.

Har du lyst til at medvirke, så kontakt Finn Jørgensen 52 23 25 80
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AFFALDS
INDSAMLING
SØNDAG
18. APRIL 2021
KL. 9.30 - 12.30
Lad os gøre rent i naturen
Kom og deltag i affaldsind samling på veje og stier

Alle, børn og voksne
kan deltage i
indsamlingen.
Tilmelding er nødvendig
til Finn senest 11. april
Tlf. 52 23 25 80

Vi mødes ved
Borgerhuset Kl. 9.30,
hvor der er kaffe og
rundstykker.
Herefter fordeles
ruterne, hvor der
skal indsamles.

NB.:
Indsamlingen gennemføres
kun hvis regler for
forsamling tillader
og hvis der er
tilstrækkelig tilmelding.

Efterfølgende er
sogneforeningen vært
med pølser og brød.

SANKT HANS FEST
ONSDAG 23. JUNI 2021
afholdes
ved Borgerhuset og
på Lærkeskolen’s boldbane

Vi forventer at kunne gennemføre arrangementet,
og få sendt heksen og Covid 19 til Bloksbjerg
Se mere om arrangementet
på plakatrammerne
i bålhytten, ved Borgerhuset
og på legepladsen Bellisvænget.
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Kommunal orientering

v/ Poul Poulsen

På denne tid af året er arbejdet
med Budgettet for 2022 og overslagsår i gang. Det er startet i de
enkelte udvalg, og den gode nyhed er indtil videre, at der ikke
skal findes besparelser i år. Det
har været økonomisk drøje år,
men nu er der skabt et budget i
balance, og regnskabet for 2020
er ganske pænt!
Når Assens sammenlignes med
andre kommuner, ja så ligger vi
ret lavt på en række parametre,
men nu kan vi betale for den service, vi leverer.
Det er et stærkt udgangspunkt.
Assens kommune er også blandt
de 10 billigst drevne på det administrative område. Der er så
heller ikke råd til nævneværdige
udvidelser, men det enkelte udvalg må gerne omprioritere, finde nye løsninger etc. inden for
eget budget! Den ukendte faktor
er dog økonomiforhandlingerne
mellem KL og finansministeren i
juni. Jeg hørte i går på KL`s delegeretmøde, at finansministeren
ikke har ekstra penge i år!! Vi får
se, men vores udgangspunkt er
godt i år!
Jeg blev ret overrasket, da Skoletrekanten pludselig dukkede
op på dagsordenen i februar måned. Jeg havde hørt på temamøder, at nogle kolleger syntes den
skulle i udbud, men det var ikke
besluttet! Nu kommer udbuddet
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så, og hvis en
køber
melder
sig, ja så er jeg
sikker på, at flertallet vil sælge.
Lad os krydse
fingre for, at det
går som så mange gange før, nemlig at der spørges for at presse prisen i anden
kommune.
Jeg tror, at udbudsperioden bliver kort, så der kommer en ret
hurtig afklaring. De argumenter,
som jeg har hørt imod at udlægge området til boliger, ja de holder ganske enkelt ikke!
At skoletrekanten er bedst til boliger viser Pernilles kort klart.
Det giver en sammenhæng i området.
Meget stor ros til Sogneforening,
RØST, Jens Bartholin og flere
andre, der tog sagen så effektivt
op! Vi er presset herude nu, men
hvis vi undgår et salg af Skoletrekanten nu, ja så ser jeg nogle
muligheder!
Anlægget af Cykelstien skrider
nu atter fremad. Tror de er startet med den sværeste del først,
da motorvejsarbejdet så småt er
ved at gå i gang. Det må blive
lettere at arbejde ude på marken
end blandt den megen trafik. Jeg
går/kører ret ofte forbi, da jeg
synes det er spændende at følge!
fortsætter side 13

Grønt Danmarkskort er en bunden opgave, og den har netop
været i høring.
Det er et værktøj til at binde naturen sammen i Assens Kommune, men også på tværs af kommuner. I den forbindelse er der
sket en ny registrering af natur,
og noget er kommet til og andet
gledet ud. Flere gode kort og
spændende læsning, om end lidt
teksttung.
Vi arbejder også med klimastrategi og 70% C02-reduktion i
2030. Her er vi udfordret! Desuden arbejdes med biodiversitet,
og Assens er med i ”Det vildeste
Danmark”, og arbejder også på
at blive giftfri kommune.
Så vi rykker på en masse grønne
parametre og skal snart snakke
mere om FN`s verdensmål!

Jeg er personlig meget glad for,
at Assens endelig rykker på disse områder.
Nyd foråret og det vekslende
danske vejr! Varmere vejr er en
hjælp mod Covid19, så måske vi
snart kan mødes, ikke bag en
skærm, men fysisk!!!
Det savner vi vist alle!
God Påske

Poul Poulsen, Gelstedvej 25,
Rørup,
5560 Aarup
Tlf. 23 30 31 62
e-mail: popou@assens.dk
Du er altid velkommen med
spørgsmål og kommentarer,

GRØNNEMOSE CUP 2021
NU BLIVER DER MULIGHED FOR REVANCHE !
Den fantastiske turnering i 2020
bliver selvfølgelig gentaget i 2021.
Lige nu er den nøjagtige dato ikke
vedtaget, men formentlig bliver det
slut august eller først i september.
Der er god grund til at starte træning
allerede nu. Multibanen er klar.
Måske kan programmet udvides med
mesterskaber i andre discipliner…..
f.eks. minigolf - krolf - petanque
DET KAN BLIVE EN FESTDAG !!

MERE INFORMATION I NÆSTE RØRUP NYT
Kontakt evt. Martin Nør - martinnoer76@gmail.com - tlf. 26 15 72 07
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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
Mail.: i.flyckt@mail.dk
Priser :
Hverdage

kr. 800,-

Fredag

kr. 1000,-

Lørdag

kr. 1200,-

Søndag

kr. 1000,-

Lørdag+Søndag

kr. 1700,-

(Fredag+ Lørdag)

Rengøring
(Obligatorisk)

kr. 400,-

SE FLERE INFORMATIONER OG UDLEJNINGSKALENDER
WWW. RØRUP.DK/ROERUP-BORGERHUS
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Kære trofaste bankospillere.
Vi er rigtig kede af stadig at være nødt
til at aflyse vores hyggelige bankospil.
Vi savner jer og glæder os meget
til at se jer tilbage igen når vi får lov.
Med ønsket om en god påske
på gensyn og mange hilsener fra

BESTYRELSEN
STØTTEFORENINGEN
15

BADMINTON
på

Lærkeskolen
måtte desværre stoppe på grund af Corona restriktioner.
Vi håber, at vi kan starte igen som sædvanlig i september.

Tommy takker alle spillerne for samarbejdet i den tid,
han har haft ansvar for kontakt til skolen, spilletider m.m.
Dorte og Tommy flytter herfra; derfor stopper han som tovholder.
Tommy har siden 2015 varetaget denne funktion og Rørup
Sogneforening vil gerne rose og takke ham for hans indsats.

Vi søger derfor til den næste sæson 21/22
en ny tovholder til at varetage denne meget vigtige funktion.
Det må meget gerne være en af de aktive badmintonspillere.
Tommy og bestyrelsen er behjælpelig med opstarten.

Kontakt Finn Jørgensen 52 23 25 80

SANGAFTENER I BORGERHUSET
Kære Sangvenner
Vi har jo siden oktober 2020, været ramt af forsamlingspåbud,
hvilket har betydet, at vi ikke har kunnet samles til vore
dejlige sangaftener. Vi savner det hyggelige samvær.
Vi håber, at I alle er kommet godt igennem Coronakrisen.
Forhåbentlig er det slut, når vi kommer til september, så vi
igen kan mødes. Skulle nogen få lyst til at synge hjemme,
så kig ind på hjemmesiden www.rørup.dk/sangaften/
Med ønsket om
en god Påske,
og
et dejligt forår
mange hilsener
og på gensyn
Lykke og Ivan
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15 ÅR
med

ONSDAGS
ARBEJDSHOLDET

I 2006 samledes et antal ældre beboere sig for at vedligeholde det lidt forsømte Borgerhus. Det udviklede sig til et samarbejde, der gav grobund for
større opgaver. I 2007 meldte sig 20 mand, der i løbet af et år byggede til og
om, således at man i 2008 kunne indvie et af kommunens flotteste samlingssteder. Efterfølgende har flere af holdet været aktive hver onsdag formiddag
med at vedligeholde såvel hus som udendørs arealer.
I 2016 byggede holdet en flot dobbelt garage / depot.
Rørup Sogneforening er meget taknemmelig for deres store indsats.
Holdet er i årenes løb blevet mindre som følge af fraflytning, dødsfald og så
er man jo også blevet ældre, men stadig møder 8-10 mand op og hygger sig.
Siden oktober 2020 har arbejdet ligget stille p.g.a. Corona.
VI STARTER IGEN

Tak for hyggeligt samvær

KL. 8.30

Med ønsket om en god påske
venlig hilsen Ivan

ONSDAG 14. APRIL
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Rørup Kirke

Som det kan ses vidt omkring, er man
godt i gang med restaurering af tårnet.

…. men det er ikke det eneste !!!
DER ANLÆGGES LAPIDARIUM !!
Et lapidarium er et område, hvor
særligt bevaringsværdige minde og gravsten opstilles.
Et slags udendørs museum.
Rørup kirkes lapidarium ligger til højre for kapellet, og har i mange år ikke
været ret så tilgængeligt eller nemt at se. Det lå indhyllet i en runddel af hække. Vi har valgt, at det skal være mere tilgængeligt, hækkene er blevet fjernet.
Minde- og gravstenene er blevet integreret i eksisterende stendige, samt opsat ved væggen til kapellet.
Det ny lapidarium er under opførelse, og målet er det skal ende ud i en form
for sansehave. Der vil være buske og blomster med farver og dufte.
Det bliver et område med mulighed for refleksion og fordybelse.
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Vi vil her fortælle lidt om, hvem vi
er og om nogle af vores faciliteter, som I er velkomne til at bruge
i bestemte tidsrum.
Vi er en organisation i rivende udvikling. Til dagligt har skolen 46
elever, der, af den ene eller anden grund, ikke kan rummes i den
almindelige folkeskole. Udover
skoledelen har vi på skolens
grund også et aflastningstilbud,
kaldet Lærkeweekend, og et opholdssted, der hedder Lærkebo.
Sidst, men ikke mindst, har vi et
værksted i Gelsted, hvor de ældste elever holder til. Det er også
her, at vi har vores STU-tilbud
(Særligt Tilrettelagt Uddannelse)
for unge, der ikke kan gå på en
almindelig ungdomsuddannelse.
Udover undervisning, har vi stor
fokus på den almene dannelse,
heriblandt sociale og interkulturelle kompetencer. Derfor rejser
vi flere gange om året. Vi har en
årlig kanotur i Sverige, samt
mindst en anden udlandsrejse årligt, når ikke coronaen spænder
ben for det. Vi har tidligere været
på Island, besøgt London og Paris. Lige nu ser vi frem til sommeren, hvor vi forhåbentligt kan tage
de store elever med til Paris og Le
Mans, hvor vi skal se det klassiske 24-timers racerløb, mens de
yngste klasser tager en uge til
Tyskland!

På skolen har vi en fin legeplads,
tarzanbane, et nyt udendørs
bordtennisbord, en stor kasse
med legetøj til sandkassen og et
fitnessområde med div. maskiner.
Disse faciliteter er I velkomne til
at bruge uden for skolens regulere åbningstid.

I må meget gerne bruge skolens
udendørs faciliteter i følgende
tidsrum, så længe I blot efterlader
det pænt:
Mandag-torsdag: Efter kl. 15
Fredag: Efter kl. 14
Weekend: Efter kl. 10 Før kl. 19
I weekenderne kan I støde på
børn, der enten er i aflastning eller bor på opholdsstedet. Vi regner med, at vi sagtens kan deles
om udendørs aktiviteterne.
Har I spørgsmål eller lignende er I
altid velkommen til at kontakte os.
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Aalsbo Smedie og VVS
Renoveringsarbejder bevaringsværdige bygninger.
Aut. VVS. installatør,smedearbejde.
Stokerfyr, oliefyr, gasfyr.
Telefon.: 64 49 11 95 • Mobil.: 27 11 17 55 • Mail.: aalsbo-smedie@mail.tele.dk
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