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Hej  

2.  
Børn går rundt med splinternye skrammer 
udenpå benene 
spurve bygger rede i et blik 
bøgen vokser lodret ind i himlen 
ud gennem grenene 
angsten kludrer med sin logistik 
der blir hoppet højt på trampoliner 
sorgen ved da ikke hvad det ligner! 

3.  
Kirkegavlen lyser så den blænder 
alle i byerne 
mens dens klokker ringer af sig selv 
sjælens triste årsrapporter letter 
op over skyerne 
som en svaneflok mod himlens hvælv 
folk i sygeseng får hold i ryggen 
sådan som de strækker sig mod lykken 

4.  
Se! Hvor der blir makket med gardiner 
inde i husene 
(stuerne skal også have sol!) 
nåden springer ud som konfirmander 
(de kommer susende) 
modet tør godt vippe i sin stol 
en jeg kender som er lidt en stakkel 
nybegynder livet som mirakel 

5. 

Men april, du er lidt kort i længden 
maj er på trapperne 
vi må nyde hvert sekund vi får 
snart er børn på vej med bare tæer 
ud mellem krabberne 
snart skal lyse strande blege hår 
endnu er det bare ikke sommer 
det er liv og liv og liv der kommer 

Tekst : Iben Krogsdal  Mel.: Erik Sommer 

Hør melodien på  
www.Rørup.dk og syng med 

1.  
Hej april! Jeg tænkte nok du ville 
banke på dørene 
gul og grøn og lys og af dig selv! 
Sæt dig her i haven (jeg tar lige 
solcreme på ørerne) 
− undskyld alt mit ukrudt naturel 
nu blir livet nyt i vores parker 
og de første havrespirer sparker 
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING 

FORMANDENS  FORÅRSHILSEN  

 

Vinteren er gået  
og foråret så sagte kommer.... 
Så kan vi håbe, at coronaen 
også slipper sit tag. 
Vi har i februar, langt om læn-
ge, kunnet afholde vores gene-
ralforsamling efter aflysninger 
og udsættelser. 
Ligeledes har vi i februar må-
ned kunnet genoptage vore   
hyggelige Sangaftener, og 
igen lige så vellykkede som tid-
ligere. 
Den 10. april vil vi gerne lave 
en affaldsindsamling på veje 
og stræder i sognet. 
           (se annoncen)  
Det er vores håb at rigtig man-
ge, voksne og børn, melder sig 
på banen. 
Der ligger rigtig meget affald i 
vejsiderne. 
Senere i april måned, d. 22., 
afholder vi Fællesspisning i 
Borgerhuset, hvilket normalt 
tiltrækker et stort antal delta-
gere. 
Det håber vi også bliver tilfæl-
det  denne gang. 
Fællesspisningen er arrange-
mentet, hvor man kan møde 
sin nabo, sin genbo og nye be-
boere til nogle hyggelige timer 
med god mad, snak og godt 
samvær. 
 
 

 
 
I maj måned forventer og hå-
ber vi på, at kunne arrangere 
en officel indvielse af aktivite-
terne på området ved Bålhyt-
ten. 
Der bliver mulighed for at prø-
ve Krolfbanerne, Petanque og 
Minigolf og selvfølgelig boldba-
nen. 
Der mangler noget beklædning 
af Minigolfbanerne, lidt græs-
såning og en flagstang som 
skal rejses.  
Men vi håber, at dette kan 
nåes, så vi kan holde  en festlig 
indvielsen d. 21. maj. 
 
Med de bedste ønsker 
om et godt forår for alle. 
 

Finn Jørgensen 
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Ved fælles hjælp kan vi styrke lokalsamfundet 

KONTINGENT 2022 
 

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.                                   

Bliv medlem af 
Rørup Sogneforening 

 

LAKERING 

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

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

Søndergade 25, 5591 Gelsted 

     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 
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  Så er Landsbypedellerne atter i gang..... 
 

En ny sæson er for niende gang begyndt for borgere, som ser 
en mening i at yde en indsats med at vedligeholde og forskønne 
forskellige pladser og områder i Grønnemose. 
Da ordningen blev oprettet som forsøg i 2014 meldte sig 10 prs.  

Sidste år var vi oppe på 14 frivillige og i år er der nu 16 pedeller 

til de forskellige opgaver. 

En gruppe løser opgaver ved Mosen og det rekreative område.  

En anden udfører opgaver inklusive forskønnelse i og omkring 

Tunnelen.  

En tredje gruppe løser forskellige opgaver på Legepladsen,  

mens en enkelt pedel holder vejrabatter klippet. 

Pedelordningen ser jeg som en stor succes, dels fordi vores 

landsby vedligeholdes af et frivilligt korps så godt, det er os 

muligt, men også fordi ordningen ganske tydeligt udvikler og 

styrker en følelse af fællesskab. 

                               Alle ønskes en rigtig god sæson.  

                                               Jens Bartholin 

                                   Formand   for Pedelordningen 

GENERALFORSAMLINGER 
 

                            Efter Generalforsamlingen d. 22 februar har 
                         Rørup Sogneforening konstitueret sig således: 
            Formand : Finn Jørgensen         Næstformand :  Frode Bentsen  
            Kasserer : Connie Neumann      Sekretær : Kirsten Nissen 
                                       Bestyrelsesmedlem: Kuno Sørensen 
                             Suppleanter : Knud Harndahl og Leif Fischer 

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 Lars Storm 
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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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Vi mødes ved 

Borgerhuset Kl. 9.00, 
hvor der er kaffe , juice 

og rundstykker. 
 

Herefter fordeles  
ruterne, hvor der 
skal indsamles. 

 
 

AFFALDSINDSAMLING 

ALLE 
BØRN  OG  VOKSNE KAN DELTAGE I INDSAMLINGEN  ! 

AFFALDS 
INDSAMLING 

 
 

SØNDAG 
10. APRIL  2022 

KL. 9.00 -  12.00 
Lad os gøre rent i naturen 

 

Kom og deltag i  affaldsind - 
samling på veje og stier 

 

Efterfølgende er 
sogneforeningen vært 
med  pølser og brød. 

Tilmelding er nødvendig 
til Finn senest  5. april 

Tlf. 52 23 25 80 
 

 

VI   SAMLER   IND                        IKKE PENGE             MEN AFFALD I NATUREN 
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God 
Påske 

 

Mange har spurgt til fjernvarme 
her i området. Vi satte det på 
dagsordenen og har henvendt os 
til Assens fjernvarme ang. Grøn-
nemose og omegn. Vi fik dette 
svar fra Marc Roar Hintze: 
" Jeg har undersøgt forholdene 
omkring jeres område nærmere, 
og et projekt kunne potentielt 
være interessant men er også 
behæftet med en del usikkerhe-
der som gør det svært at beslut-
te/konkludere noget for nuvæ-
rende.  
Afstanden fra Aarup til Grønne-
mose er cirka 5 km. Det er no-
genlunde samme afstand som fra 
Assens til Ebberup, hvortil vi 
etablerede fjernvarme i 2011. 
Fjernvarmeprojektet til Ebberup 
har været en succes, og vi har 
her tilsluttet cirka 400 huse.   
Grønnemose er på nuværende 
tidspunkt mindre end Ebberup og 
jeg vurderer ikke umiddelbart, at 
der vil være positiv økonomi i at 
etablere fjernvarme ifm. Årup-
projektet. Investeringen er for 
stor set i forhold til antal kunder. 
Imidlertid er der aktuelle planer 
om både et stort erhvervsområde 
samt et boligområde, der vil kun-
ne danne fundament for et posi-
tivt projekt. Det er desværre for 
nuværende kun planer, og det 
kan vi ikke investere efter. Jeg vil 
derfor følge udviklingen og have 
det mulige potentiale for øje, når 
vi aktuelt planlægger transmissi- 

 
 

 
 
 
 
onsledningen til Aarup.  
Jeg håber, at I har forståelse for, 
at vi ikke kan love noget på det 
aktuelle grundlag; men I skal vi-
de, at det har vores interesse at 
få tilsluttet flest mulige til fjern-
varmen under forudsætning, at 
det bidrager til en god økonomi 
for alle parter.  
Skulle der være spørgsmål eller 
andet er du altid velkommen til at 
kontakte mig. " 
 

Med venlig hilsen  
Marc Roar Hintze 
Adm. direktør 
 

Da det blev bekendtgjort hvilken 
virksomhed, der skal ligge på 
Gelstedvej, har jeg straks under-
rettet Assens fjernvarme, velvi-
dende at FTZ påtænker selv at 
stå for bæredygtigt byggeri, her-
under varme og el. 
Det vil sige at det nok har lange 
udsigter at få fjernvarme her til 
byen. 
 

På vegne af Røst 
Inge Bünning 

 

 
 

( Dialogmøde 26/4  se side 9)                         

NYT FRA  "RØST" 
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Det er nu igen tid til Dialogmøde med politikere fra 
Assens kommune til drøftelse af  forskellige emner, 
      der vedrører lige præcis vores område. 

DIALOGMØDE   
" RØST " 

RØRUP BORGERHUS 
26. april 2022 kl. 19.00 

Kom og hør hvilke visioner de enkelte  
politikere har for vores område. 

Hvis du har et rigtig godt emne til dagsordenen,  
er du velkommen til at sende det til  

formand@røruplokalråd.dk 

           Disse personer vil vi kunne møde: 
Nikolaj L. Henriksen                                        Venstre 
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalg 
 

Mogens Mulle Johansen                                 Løsgænger 
Uddannelse, Børn og Familieudvalg 
 

Ole Maagaard                                                     Venstre 
Medborgerskab, Kultur og Beskæftigelsesudvalg 
 

Henrik Kirk                                                           Venstre 
Miljø, Teknik og Planudvalg 
 

Lone Akselsen                                                     Socialdemokratiet 
Social og Ældreudvalg 

mailto:formand@røruplokalråd.dk
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Telefon. 64 43 16 41 
www.byggefirmavestfyn.dk 

Skolevej 39   Grønnemose 
5560 Aarup 

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed HAR DU NOGET PÅ HJERTE  ? 
 
 
 

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. 

  

FOLKEAFSTEMNING  I  BORGERHUSET  1. JUNI 2022 
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SANKT  HANS  FEST 

TORSDAG  23.  JUNI  2022 
afholdes 

 ved Borgerhuset og  
 på Lærkeskolen’s  boldbane 

Se mere om arrangementet 
på plakatrammerne 

i bålhytten, ved Borgerhuset  
og på legepladsen Bellisvænget. 

Rørup/Grønnemose 

Hvem kan 
være sur  
og synge 

   samtidig ? 

Vi er ikke 
 et sangkor…. 
vi synes bare, 

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

    SÆSONEN SLUTTER  !!! 

SIDSTE  SANGAFTEN  I  BORGERHUSET 

ONSDAG 13. 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, 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.: 23 47 37 43 
af hensyn til borddækning 
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Kommunal orientering    v/ Poul Poulsen 

Det nye byråd har nu været i ar-

bejdstøjet i knap 3 måneder, og 

dagsordnerne har i denne periode 

haft mange introduktions- og ori-

enteringspunkter. Der er trods alt 

11 nye ”byrødder”, og det er lidt 

specielt, at det nye udvalg for Mil-

jø, Teknik og Plan kun har en gen-

ganger fra sidste periode. 
 

Det mener jeg også tydeligt kan 

ses, når det gælder beslutning om 

forlængelse af cykelstien ind til 

Bredgade i Aarup. Udvalget har 

besluttet, at der laves 2-1vej ned 

til højresvinget. Her laves en over-

gang og cyklen trækkes gennem 

gangtunnelen. Det er ikke cyklist-

venligt. Jeg har snakket med poli-

tikere både før og efter denne af-

gørelse, og svaret er, ”at man sag-

tens kan trække cyklen de 13m”! 

Det viser blot, at de ikke har været 

i området og har misforstået hele 

opgaven.  

Løbet desværre kørt, ØV! 
 

Vedr. stibelysningen mangler nu 

kun stien overfor Erholm at blive 

belyst. Der pågår forhandlinger, 

og håbet er, at man kan komme i 

gang inden længe. Det lys, der nu 

virker, dæmpes med 50% om nat-

ten. 
 

Assens gennemfører en Omdøm-

meanalyse hvert andet år. Heri 

spørges 751 potentielle tilflyttere 

fra Fyn og Tre-

kantsområdet, 

samt  657 tilflyt-

tere, der er flyt-

tet indenfor de 

seneste 3 år om 

deres oplevelse 

af kommunen.  

Desuden 6 fokusgruppeinterview. 

Det er spændende læsning.  

Assens forbindes med gode omgi-

velser, f.eks natur, fredeligt og 

trygt at vokse op, god værdi for 

pengene, samt at der er hyggeligt. 

Interessen for at flytte til den syd-

lige del af kommunen er øget, men 

også den nordlige ved motorve-

jen, eks. Grønnemose har potenti-

ale til at trække flere. Godt i for-

hold til Skoletrekanten!! Se analy-

sen i referat fra Økonomiudvalget 

d. 21/3 eller referat fra Medbor-

gerskab, Kulyur og Beskæftigelse 

d. 7/3. Mange spændende delana-

lyser! 

Assens har ansat en borgerrådgi-

ver, foreløbig som forsøg i 3 år. 

Rådgiverens opgave er, at frem-

me dialogen mellem borgere og 

kommunen, sikre borgernes rets-

sikkerhed og gøre det lettere at 

rette henvendelse til kommunen. 

Desuden skal det skabe læring i 

organisationen.  

Spændende at følge! 

 

fortsætter  side 13 
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Årsberetningen vedr. 2021 er nu 

på dagsordenen og resultatet ser 

ganske fornuftigt ud. Husk dog at 

læse hele materialet, for her står 

bevægelserne i op- og nedadgå-

ende retning, overførsler mellem 

budgetår, områder der er særligt 

udfordret etc. Eksempelvis er der 

brugt 53mill mindre på anlæg end 

afsat i budget, overførsler af ufor-

brugte midler, både + og -, fra 

2021 til 2022 på samlet ca.  20 

mill. Dette skal man huske at ind-

regne. God læselyst. 
 

Fra 2023 træder en ny affaldsord-

ning i kraft, og vi får alle en ekstra 

spand, altså 3 i alt. I bilaget til sa-

gen står, at der er beregnet en 

prisstigning på 85kr pr husstand, 

som dog med de nuværende pri-

ser på produkter og råvarer for-

ventes at blive 105kr.  

Hvordan der skal sorteres hører vi 

mere om i efteråret. 
 

Nyd foråret og det gode vejr. Husk 

at nyde den megen aktivitet i lo-

kalområdet. Kloakarbejde i forbin-

delse med Motorvejsudvidelse, 

jordundersøgelser i forbindelse 

med den ny jernbane, samt OK-

tankanlæg og vaskehal ved siden 

af McDonald. Til efteråret begyn-

der FTZ anlæg ved Gelstedvej. 

Der er i den grad grøde og vækst i 

vores sogn. 

God Påske 

Poul Poulsen 

Gelstedvej 25, Rørup, 5560 Aarup 

Tlf. 23303162   
email: 
poul.henrik.poulsen@gmail.com.   

LEGETØJET 
på legepladsen ved Lupinvej 

er slidt og trænger til udskiftning. 
Har du noget udendørs legetøj, 

som ikke mere bruges, 
som vil børnene på legepladsen 

meget gerne modtage det. 
Henvend dig til bestyrelsen, 
så vil vi gerne afhente det. 

mailto:poul.henrik.poulsen@gmail.com
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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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MANDAG  11.  APRIL 

 

Med ønsket om en god påske 

STØTTEFORENINGEN  RØRUP 

STORT PÅSKE   

BANKOSPIL  

med ekstra gevinster 
10  Påske Købmandskurve 

Værdi kr. 250,- 

Sidegevinster 
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DET  BLIVER  
ET  FANTASTISK  OMRÅDE 

MED  BANER  TIL 
 

KROLF         MINIGOLF       BOLDSPIL 
                      PETANQUE    

BÅLHYTTE          ÆBLELUND 

vi håber og forventer at kunne holde 

EN  FESTLIG  INDVIELSE 
AF  AKTIVITETERNE 

 

LØRDAG 21. MAJ 

Se nærmere program i plakatrammerne 
ved Bålhytten, Borgerhuset  

og på legepladsen ved Lupinvej. 
og      Rørup/Grønnemose  
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April 
Søndag   d.   3. Mariæ bebudelse   11.30 
Søndag   d. 10. Palmesøndag   10.15 
Torsdag  d. 14. Skærtorsdag   ingen 
Fredag    d. 15. Langfredag   10.15 
Søndag   d. 17. Påskedag     9.00 
Mandag  d. 18. 2. Påskedag  10.15 
Søndag   d. 24. Konfirmation 10.00/12.00  

Maj                  
Søndag   d.   1. 2. s. e. påske ingen 
Søndag   d.   8. 3. s. e. påske  9.00 (JV) 
Torsdag  d. 13. Bededagsaften 19.00 
Søndag   d. 15. 4. s. e. påske  ingen 
Søndag   d. 22. 5. s. e. påske  ingen 
Søndag   d. 29. 6. s. e. påske  9.00 (JV) 

Juni 
Søndag   d.   5.  Pinsedag     9.00 
Mandag  d.   6.   2. Pinsedag    ingen 
Søndag   d. 12.  Trinitatis    10.15 
Søndag   d. 19.   1. s. e. trinitatis     9.00 (JV) 
Søndag   d. 26.   2. s. e. trinitatis     ingen 
 

                JV = John Vestergaard 

GUDSTJENESTELISTE RØRUP KIRKE 

Det glæder os at kunne invitere til indvielse af 
Rørup Kirkes nyrestaurerede kirketårn : 

INDBYDELSE 

Søndag den 3. april kl. 11.30 
Festlighederne indledes med gudstjeneste ved 

Provst Ole Hyldegaard Hansen 

Dernæst vil vi indvie vores kirketårn udenfor, 
hvorefter Rørup Menighedsråd inviterer på 

lækkerier fra den opstillede pølsevogn  
samt live Gospel musik uden for kirken. 

Vi håber, at I vil møde op og  
fejre  denne begivenhed med os 

Vel mødt ! 
Rørup Menighedsråd 
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se mere 
https://fdm.dk/ta-med 

FTZ til motorvejsgrunden ved Rørup 
Byggeri af hovedkvarter med lager, administration  
og akademi påbegyndes i 2022 og forventes at stå   
klar i 2024 
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så er vi simpelthen så klar igen …... 

Fællesspisning 
i 

BORGERHUSET 

menu 
 

Karbonader 
med  

tilbehør, kartofler og sauce 
 

Ris a la mande 
   med jordbærsovs 

 

 

 Kaffe m/ småkager 

FREDAG 22. APRIL  KL. 18.30 

Tilmelding til Connie tlf. 40 30 35 52 

Senest  19. april 

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

Øl, vand, vin købes til rimelige priser 

 
 

Beløb bedes indbetalt  
på konto i Totalbanken : 6880   1100477  

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

Renoveringsarbejder bevaringsværdige bygninger. 
Aut. VVS. installatør,smedearbejde. 
Stokerfyr, oliefyr, gasfyr. 

Aalsbo Smedie og VVS 


