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N Y TÅ R S Ø N S K E

Piet Hein
Jeg ønsker for det nye år,
at alle ord tilbagefår
den uforvexlelige klang,
de åbenbart har haft engang.

Så fred bli’r fred, og ven bli’r ven,
og tillid tryg engang igen,
og alle ord hver gang de lyder
betyder just hvad de betyder.

RØRUP SOGNEFORENING ØNSKER ALLE ET GODT NYTÅR
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING
Formandens
Nytårsbemærkninger og - forventninger.
Året 2017 er snart afrundet og giver
anledning til at reflektere over nogle
af årets begivenheder.
Vi har fået en bedre trafikafvikling
med opførelse af rundkørslen og
forbindelse med Industrivej.
Virksomhederne her har da også
mærket øget opmærksomhed og
omsætning. Fint.
Vejene og trafikken i Grønnemose
har i årets løb lidt under arbejdet
med opgravninger grundet problemer med at separere overfladevand. Desværre opstår nye problemer som en følge af dårlig udført
arbejde.
Landsbypedellerne og andre frivillige har gjort en fin indsats for at vedligeholde og forskønne, så større
områder end egentlig aftalt med
kommunen fremtræder indbydende.
Arbejdet påskønnes meget og har
desuden den positive virkning, at
endnu flere får lyst til at deltage.
Gennem puljemidler er det blevet
muligt at etablere en sø i ” Grønnemosen”. Entreprenøren forventer at
udføre arbejdet inden nytår. Tanken
er senere ved frivillig indsats at oprette en spang, en lav bro på tværs
af søen.
Ved siden af mosen har sogneforeningen fået tildelt et areal af kommunen. Vi ønsker, at det bliver til et
rekreativt område, som på forskellig
vis kan bruges af alle i sognet. Det
er tanken at invitere interesserede
til dialog og videre planer om anvendelse af området medio april 2018

De forskellige
indsatser med at forskønne,
- at virke for borgerindflydelsen i
eget nærområde, - at oprette et lokalråd, - ved planlægning i at udvikle Grønnemose til en mindre bymønsterby gennem bosætning og
erhverv, ja, det har skabt berettiget
opmærksomhed i kommunen og
andre steder.
Det resulterede også i, at Grønnemose blev Årets Landsby 2017, men
vi må ikke tillade os at hvile på laurbærrene i det nye år og fremover.
Jeg håber, at gamle og nye kræfter
mødes og skaber gode rammer for
en udvikling til alles fordel og glæde.
Det gamle år går hastigt på hæld og
et nyt spændende år står på spring.
Som så mange andre lokalsamfund
står også vi med de udfordringer
som kaldes udkant og afvikling,
men…….
jeg tror, at vi har fundet nøglen til at
fremme udvikling gennem initiativ,
fællesskab og sammenhold.

Med ønsket om et godt nyt år.
Jens Bartholin

3

KONTINGENT 2018
Medlemskontingentet er en meget vigtig indtægt for foreningen.
Kontingentet giver dig mulighed for at deltage i foreningens
arrangementer og ret til at leje Rørup Borgerhus.

Årligt kontingent er 100,- for husstand
og 75,- for enkeltperson
Beløbet kan indbetales på følgende måder :
1. Overføres til Nordea konto nr. 5870-7800514280
2. Benyt vedlagte giroindbetalingskort
Husk i begge tilfælde at opgive navn og adresse
3. Kontakt et bestyrelsesmedlem for kontant betaling.
KONTINGENT BEDES INDBETALT INDEN 28. FEBRUAR 2018

PÅ FORHÅND TAK

!

Rørup Sogneforening
Ved fælles hjælp kan vi styrke lokalsamfundet

afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag 25. januar 2018 Kl. 19.30
i

BORGERHUSET (Kælderen)
Dagsorden ifølge vedtægter.

Eventuelle forslag afleveres til formanden
Hardy Padkær, Lupinvej 7 senest 1 uge før

PÅ VALG ER :
HARDY PADKÆR OG FINN LARSEN
KRITIK MODTAGES GERNE….
MØD OP PÅ GENERALFORSAMLINGEN !!
Bestyrelsen
4

GENERALFORSAMLINGER
i

BORGERHUSET
Rørup Sogneforening
afholder

Generalforsamling
TIRSDAG 27. FEBRUAR 2018 KL. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægter.
Evt. forslag skal være fremsendt til
formanden Jens Bartholin, Bellisvænget 21 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

Graffiti svineri i gangtunnelen.
De seneste år er der brugt megen tid på at forskønne
tunnelen under Gl. Hovedvej ved frivilliges indsats.
Det er lykkedes at ændre en mørk gennemgang tilat
blive en rar oplevelse ved at friske op med en lys farve.
Alle (?) har glædet sig over såvel indsatsen som det fine resultat.
Alligevel ser vi, at der færdes personer med trang
til at ødelægge, til at skænde.
Det skal vi ikke finde os i. Det bør stoppes snarest muligt
og nogen må sikkert vide noget om personkredsen.
Derfor: kender du disse personer eller har du formodning
om hvem gerningsmændene er/ kan være, ja, så må du gerne
kontakte mig, så uvæsenet ikke udvikler sig og vedkommende
bliver stillet til regnskab for skaderne.
Du kan henvende dig personligt, telefonisk, via SMS eller via mail til
Jens Bartholin.

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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Vi gør dine boligdrømme til virkelighed

Skolevej 39 Grønnemose
5560 Aarup
Telefon. 64 43 16 41
Telefax 64 43 16 26
www.byggefirmavestfyn.dk

Aut. VVS-installatør
Smede- og maskinværksted

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

TLF. 64 49 11 95

aalsbo-smedie@mail.tele.dk
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BLIV MEDLEM AF
VORE
ANNONCØRER
Rørup
STØTTER OS
Sogneforening

-VedBRUG
DEM
fælles hjælp
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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SPÆNDENDE FOREDRAG
i

RØRUP BORGERHUS
med
NIS BOESDAL

ONSDAG 7. FEBRUAR
KL. 19.00
ENTRÈ : Kr. 125,incl. kaffe og kage
Øl og vand kan købes

”HISTORIER FRA DET GAMLE DANMARK”
Nis Boesdal er uddannet journalist og indledte sin karriere som
DR-medarbejder i 1977. Han har siden medvirket og været vært
ved adskillige TV og radioprogrammer bl.a. ”Danmarksmester ”
For Nis Boesdahl er de gode historier et fundament i vor kultur.
I foredraget fortæller han om historiernes historie, deres oprindelse i
Bibelen. Mange af de gamle fortællinger leveres videre mundtligt, og
derfor møder vi dem ofte den dag i dag uanset om vi laver radio, ser en
film i biografen eller læser i bøgerne på biblioteket.
Historierne kan opleves nye og moderne, men hovedparten af de gode
historier har dybe rødder. De berører de fundamentale omstændigheder
ved de menneskelige vilkår her på jorden. De er farvet, ikke bare af landet, hvor de fortælles, men også af den landsdel, der har taget historierne til sig.

VEL MØDT
Rørup Sogneforening

TILMELDING SENEST 24. JANUAR TIL

CONNIE NEUMANN TLF .: 40 30 35 52 eller
FINN JØRGENSEN TLF.: 64 43 23 21
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INFORMATION FRA RØST
Skal vi nedlægge RØST ?
11.12.2017 blev der afholdt Ekstraordinær Generalforsamling i RØST
med henblik på at nedlægge rådet på
grund af manglende engagement fra
nuværende bestyrelsesmedlemmer.
Der er dog givet mulighed for, at lade
en dør stå på klem frem til den ordinære generalforsamling som bliver
20.3.2018, så andre kan overtage
RØST. Dette valgte vi at gøre brug af,
da et par stykker har tilkendegivet,
at de vil overveje at stille op, men
ønsker at tænke over det.
Vil du være med ?

En gang om året – senest 2. kvartal –
er der mulighed for et dialogmøde
med en gruppe politikere fra kommunen. Det kan være om, hvad der rører sig i sognet, og hvad vi ønsker,
der skal ske fremadrettet.
Første møde i 2017 var positivt og
konstruktivt.
Hvad kan der arbejdes med ?

Udover det, så er der brug for flere
hænder til at bære rådet videre, og vi
håber, at det er DIG ! ? Der vil blive
brug for en, der ønsker at være formand, da ingen af dem, der har tilkendegivet mulig deltagelse ønsker
at være dette.
Som formand har du kontakten til
kommunen i forhold til de ting, der
sker i Rørup Sogn. Udover det, bliver
du bl.a kontaktet af journalister, beboere og andre interessenter med
spørgsmål.
Når du er en del af lokalrådet, får du
invitationer til arrangementer i kommunen. Det kan være omkring budgetter, oplæg til lokalråd, håndtering
af presse og kommunikation på de
sociale medier. Der er mange gode
muligheder for at få inspiration og
input løbende.
Der er god kontakt til kommunen og
ved de henvendelser, der har været i
forbindelse med anlæg af Rundkørsel samt gravearbejde i Grønnemose, har der altid været hurtig respons. Dette vil jeg håbe fortsætter.

I Rørup Sogn er det uden tvivl infrastrukturen, der fylder meget. Det være sig cykelsti til Aarup, evt. lukning
af Skolevej for tung trafik, trafik på
Hovedvejen og tunge køretøjer i området. Det nuværende RØST har
sendt 2 forslag til MTU vedr. cykelsti.
Og disse vil selvfølgelig blive videregivet til et nyt RØST. Det er Casper,
der har stået for dette, og kan kontaktes omkring forslagene.
De andre trafik-udfordringer kan
f.eks. være det, som et kommende
RØST arbejder videre med.
Af andre emner kan nævnes:
Trekanten – omlægning fra erhverv
til boligområde.
Bosætning – hvordan øges/bevares
denne
Kortlægge alle de fantastiske ting vi
har i området, f.eks. fiskesø, gokartbane og natur lige ved døren. Alt
sammen noget, der kan bruges i
markedsføringsøjemed.
HUSK ! Det er de gode ting der tæller, når Rørup Sogn skal placeres på
landkortet!
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Rørup Sogneforening (RS) og RØST
RS har tilkendegivet, at et nyt RØST
gerne må læne sig op ad dem, når de
skal i gang med arbejdet. RS har meget brugbar viden, som kan være til
gavn for begge foreninger. De imødekommer også et samarbejde på
tværs af de to foreninger.
Fremtidigt RØST

Dette på baggrund af, at der pt. Kun
er 3, der har tilkendegivet, at de vil
overveje at videreføre RØST.
Skulle det ske, at RØST ikke fortsætter efter marts 2018, så er der en
kassebeholdning, som skal fordeles
til andet i området. Forslag hertil
modtages gerne.

På den ekstraordinære generalforsamling blev der snakket om mulig
ændring af vedtægter til Ordinær
Generalforsamling i forhold til antal
personer i bestyrelsen.

Du kan frem til Ordinær Generalforsamling kontakte Casper på kasserer@røruplokalråd.dk – det vil være
ham, der varetager kontakten indtil
da.

Tak for nu.
Jeg takker hermed af som formand for RØST. Jeg opnåede god kontakt til
kommunen – en kontakt jeg iøvrigt er blevet rost- og fremhævet for.
Jeg var med til at få skilte op i Gribsvad, Hækkebølle og Rørup.
Og så var det mig, der fik ideen til åbningen af rundkørslen med 5 snore.
En idé, der blev taget imod og effektueret. Så alt i alt et lærerigt 1½ år.
Både om mig selv, politik og mine medborgere.
God vind til Rørup Sogn.

Godt nytår.

Lis Brændegaard Meng
Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling i RØST den 11.12. 2017
Der var 5 fremmødte udover bestyrelse
Flertallet i bestyrelsen ønsker at nedlægge RØST
Lis Meng informerede om, at flertallet ønsker at
nedlægge RØST på grund af manglende engagement. Der er dog mulighed for at lade en dør stå på
klem for at andre kan overveje om de ønsker at overtage bestyrelsesposterne til næste ordinære generalforsamling.

Telefonisk henvendelse fra Arne Dencker, der tilkendegav, at han også gerne vil træde ind, hvis nødvendigt.
*

På baggrund af ovenstående, lader vi muligheden
for at videreføre RØST stå åben.
*

Frem mod ordinær generalforsamling den 20.3.2018
vil Casper stå som kontaktperson for RØST. I den
mellemliggende tid, vil der blive forsøgt at finde flere
til at indgå i bestyrelsen og videreføre RØST. Casper
kan kontaktes på kasserer@røruplokalråd.dk

*

I RØST foreslår vi at Rørup Sogneforening omdanner
sig til Lokalråd. Jens Bartholin – som var til stede –
sagde, at de havde snakket om dette men at der ikke
var flertal for dette.

*

*

Nedlæggelse af RØST, såfremt andre ikke ønsker at
videreføre.
Kassebeholdning fra RØST skal tildeles andre formål
i sognet – hvilke?
Punktet blev ikke aktuelt; men der kom forslag om at
pengene evt. kan bruges til beplantning af rekreativt
område i Grønnemose.

Inge Bünning synes det er ærgerligt, at RØST giver
op og synes det er vigtigt, at det fortsætter.
Det samme tilkendegav Jens Bartholin. De ser det
som værende vigtigt for sognet.
*

Ønsker andre at videreføre RØST?
Casper – kasserer i RØST - vil gerne være med til at
videreføre. Ønsker ikke formandspost.

*

Eventuelt
Intet

*

Inge Bünning tilkendegav, at hun vil overveje at
arbejde med i en kommende bestyrelse.
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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

Landsbypedellerne i Grønnemose.
Planlægningsmøde
Dato: torsdag den 22.marts fra 17.15-18.15.
Sted: Borgerhuset, kælderen.
Gamle landsbypedeller og andre interesserede
for arbejdet inviteres til møde.
På mødet drøftes opgaver for sæsonen,
lægges planer og fordeles ansvarsområder.
Vi har brug for flere pedeller, så tøv ikke med
at møde op for at få kendskab til arbejdet.

Jens Bartholin

Sne- og isglatte fortove i Grønnemose.

Er det nu i orden ?

Vinteren har meldt sin ankomst med sne i december.
Det viser sig igen, igen, at mange grundejere undlader
pligten at rydde for sne på deres fortov.
Loven siger klart, at der skal være ryddet for sne og is i
tidsrummet mellem kl. 07.00 og kl. 22.00.
Ud over ansvaret for faldulykker bør man også tænke på,
at der bor en del ældre samt kørestols- og gangbesværede i området, som ikke tør benytte sne-og isglatte fortove.
Frygten berøver dem sikkert muligheden for en spadsereeller køretur, hilse på og snakke lidt med andre samt muligheden for at handle ind hos købmanden.
Og så er der alle os andre, der ønsker at spadsere uden at skulle zig-zagge
over vejen imellem ryddede afsnit.
På Bellisvænget har man lavet en snerydningsordning med fejemaskine.
Var det noget ?????
Har du samme eller en anden mening om dette indlæg
er du velkommen til at kontakte Jens Bartholin.
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Kommunal orientering v/ Poul Poulsen
En meget travl tid omkring valget er nu
overstået. Der var ret mange vælgermøder, og stor mediemæssig interesse. Det er sjovt at være en del af, og de
sidste 2-3uger op til valget er dagen
inddelt i 3 – nemlig sove, forberedelse
og valgaktivitet. Det kan kun lade sig
gøre med fuld opbakning på hjemmefronten!
Heldigvis mundede anstrengelserne
ud i et genvalg, og jeg vil gerne sige
tak til alle i lokalområdet, der satte
kryds ved mit navn. Det er jeg meget
taknemmelig for. Og jeg glemmer ikke
opgaven med en cykelsti til Aarup!!
Der er arbejdet med planer for almennyttige boliger i Aarup.
Boliger, der skal bygges i 2018.
Der er 2 områder i spil.
Bredgade/Vestergade(Humlehytten),
hvor der kan etableres 21 lejligheder,
2 og 4 værelses, og i Cederfeldtsgade
(Folkebladets bygning), hvor der kan
etableres 16 lejligheder, 2 og 3 værelses. Sanggårds Plads og torvedannelse har fyldt en del i debatten, men der
tegner sig pt flertal for at starte i Cederfeldtsgade. Det er jeg enig i!
Der er åbnet mulighed for
”Borgerdrevne forslag”.
Det er forsøgt andre steder i landet, og
nu også i Assens. Ideen er, at en gruppe borgere , der underskriver et forslag, kan få det til behandling. I Assens
er kravet 50 underskrifter, så sættes
forslaget på dagsordenen til relevant
udvalgsmøde. Se nærmere om principperne på kommunens hjemmeside!
Erhvervsjord, som kommunen ejer,
skal en gang årligt sendes i udbud. Det
er netop sket! Det er værd at bemærke, at ”Skoletrekanten” igen er holdt
ude, således at ønsket/håbet om at
omdanne til attraktivt boligområde stadig er i spil!

I avisen læser vi
næsten dagligt om
forurening af drikkevand med pesticider, og også på
vandværker i Assens. I vores område har vandværkerne også tjekket, og det er ok.
Baggrunden er, at der her er et tykt
lerlag, der beskytter grundvandet.
I det nye byråd forsøger vi noget nyt.
Der er skåret ned på antallet af udvalg,
så der nu bliver 4, med større ansvarsområder. Desuden forsøges med at
holde alle 4 udvalgsmøder samme dag.
Det giver god mulighed for at koordinere på tværs, holde fællesmøder, temamøder mm. Som borger skulle man
gerne opleve at ens sag ikke lander
mellem 2 udvalg, og sagsbehandlingstiden forlænges.
Husk de kommunale puljer, der kan
søges. De kommer jo i spil ved hvert
nyt budgetår. Der sker løbende ændringer, såsom sammenlægninger af
nogle puljer, ansøgningsfrister, antal
gange om året, der kan søges etc. Se
mere på kommunens hjemmeside.
Der er faktisk en del kroner!
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig Glædelig jul og et Godt Nytår, og endnu
engang tak for opbakningen på valgdagen.
Poul Poulsen, Gelstedvej 25,
Rørup, 5560 Aarup
Tlf. 64433162 / 23303162
e-mail: popou@assens.dk
Husk!
Du er altid velkommen med
spørgsmål og kommentarer,
stort som småt, lokalt eller bredere.
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SANGAFTENER

Vi starter det nye år med vore
hyggelige sangaftener i Borgerhuset.
Med Lisbeth Nielsen ved klaveret hygger
vi os med sang, kaffe og en masse snak

Vi synger den anden onsdag i måneden kl. 19.30

10. januar, 14. februar, 14. marts og 11. april
Aftenen er uforpligtende, vi synger,
drikker kaffe og har det hyggeligt sammen.
Der er ingen krav til sangstemme,
man kan frit være med, også bare på en lytter.

Alle er velkomne.
Tag selv brød med til kaffen.
Vi er ikke noget sangkor.. vi synes bare, at det er dejligt at synge !
Og så bliver man glad, når man gør det !
Kontakt evt. Ivan Tlf. 64 43 37 43 for yderligere information

BLIV MEDLEM AF
Rørup
Sogneforening
Ved fælles hjælp styrker
vi lokalsamfundet
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Godt Nytår fra Workshoppen.
Alle deltagere ønskes hermed et rigtig
godt Nytår og håber på gensyn i 2018.

DATOER 2018

8. og 22. januar • 5. og 19. februar
5. og 19. marts • 3. april Afslutning

Alle dage kl. 17 - 19.00

Hilsen Inge
Tlf.: 26 57 94 88

RØRUPS MOTIONSKVINDER
træner

HVER TORSDAG KL. 17.30 - 18.30 I BORGERHUSET
Vi træner på store
bolde, hvor man styrker balancen og alle
kroppens muskler på
en meget skånsom
måde, så alle kan være med.

NÆSTE GANG ER 4. Januar
Vi træner også med
elastikker, hvor vi primært styrker den øverste del af kroppen.
Skulder, bryst, nakke
og ryg.

De sidste 10 minutter af timen slutter med at få
pulsen godt op, og masser af sved på panden

Vi kan stadig være flere på holdet, så hvis du har lyst til at få
sved på panden i hyggeligt samvær med os, så bare mød op !

GODT NYTÅR

 HILSEN BRITTA
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VIL DU VÆRE NOGET VED MUSIKKEN ?

GENOPFRISK DINE MUSIKALSKE
EVNER SAMMEN MED ANDRE ….
SPILLER DU PÅ ET ELLER ANDET INSTRUMENT
ELLER HAR DU LYST TIL AT SYNGE ER DU
VELKOMMEN TIL AT VÆRE MED.
KOM OG OPLEV GLÆDEN VED AT SPILLE
SAMMEN MED ANDRE GLADE AMATØRER.
VI SÆTTER PRIS PÅ SAMVÆRET,
OG HYGGER OS MED MUSIKKEN.

VI MØDES I BORGERHUSETS KÆLDER
ONSDAGE I ULIGE UGER
NÆSTE GANG 3. JANUAR Kl. 18.30 - 20.30

TAG DIT INSTRUMENT MED
Med musikalsk hilsen
Steen, Carsten og Tom
YDERLIGERE OPLYSNING HOS STEEN Tlf. 51 93 19 84

Opråb til alle hundeejere her i Grønnemose
Jeg skrev et indlæg i starten af året til hundeejerne, om de ikke nok vil tage
ansvar og rydde op efter deres hund. Jeg syntes måske nok det hjalp lige i
starten, nogen har taget det til efterretning, men desværre er der stadig
nogen der synes det er i orden at deres hunds efterladenskaber gerne må
ligge på fortovet og i folks indkørsler. Det har jeg desværre oplevet flere
gange selv, så jeg skal rydde op efter jeres hund.
Det synes jeg bestemt ikke er i orden.
Hundeposer kan købes billigt ( ved jeg fra de hundeejere der samler op ).
Hvorfor er det så så svært at rydde op efter sin hund??
Det er ikke en pryd for vores kvarter med de mange efterladenskaber , både
børn og voksne kan komme til at træde i det og det er virkelig ulækkert.
Husk det nu tag ansvar for jeres hund.
Glædelig jul og godt nytår.
Anette Bentsen
Bellisvænget 10
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RS

BANKOSPIL

RS

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

STØTTEFORENINGEN
til

RØRUP SOGNEFORENING
ALLE ER VELKOMNE

Du skulle også prøve en gang !!

STØT BANKOSPILLET...
DE STØTTER OS…

OG HJÆLPER OS MED AT VEDLIGEHOLDE,
UDBYGGE OG BEVARE BORGERHUSET.
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ERINDRINGER FRA BARNDOMMENS LAND

af Else Marie Madsen

Så forsvandt året 2017, og man kan tænke tilbage på året, som havde en
mild vinter og en sommer med lidt sol og meget regn. Jeg lader tankerne
vandre 70 år tilbage. I min erindring står at i året 1947 havde man en vinter med hård frost og sne, efterfulgt af en varm og tør sommer.
Vi børn løb på skøjter på krodammen.
Krodammen Gribsvad
Når gartneren (Karls far) havde afprøvet
om isen kunne bære, så blev Jørgine,
(kroejersken) som ejede haven spurgt
om ”få lov”. Efter gartnerens fyraften og
inden Helge Korsgård skulle fodre og
malke sine dyr, så kom de og løb på skøjter
sammen med os.
Det var for os unger den helt store oplevelse.
Det var også vinteren, hvor jeg stod på ski til
Rydskov, for at besøge min farmor og farfar. Turen gik
ned til Dybmose omkring Vestergård og ud over dennes
marker til Kobberbølle, og derfra op til farmor og farfar.
Først i skrivende stund slår tanken mig, at min rute var
en øde strækning, og dengang havde man ikke en
mobiltelefon på sig, hvorfra man kunne kalde hjælp,
hvis uheld var ude.
Jørgen og Jørgine
En tur med kane har også fæstnet sig til min hukommelse,
hvor jeg mener, at oplevelsen også hører med til denne vinter.
Hos sognefogeden i Gribsvad havde man travheste, og en dag hvor èn af
disse skulle røres, så var den forspændt en kane, og de kom her forbi. Min
kusine og jeg var tilfældigvis ude ved vejen, og karlen holdt an, og spurgte
om vi ville med på en tur. Det der imponerede mig var, at fra hestens ryg og til kanen,
var der spændt et net, som skulle hindre, at
sne fra hestens hove kom op i kanen. Nok
havde jeg nogle år før, været ude at køre i
kane, det var med vor egen, og med min bror
som kudsk. Det var også en oplevelse, men
På kanetur
det var sognefogedens kane med dette net,
der den gang imponerede mig.
I marts måned var der snestorm fire gange, det husker jeg ikke, men har
læst mig til denne viden. Derimod husker jeg de store snedriver, der lå på
vor markvej, som løb langs skelhegnet. Da foråret kom, så var de længe
om at tø. For at fremme denne proces, så blev der dagligt harvet i dem.
Sommeren havde en lang periode, hvor der ikke kom regn. Jorden var så
tør, at den næsten kunne sammenlignes med et cementgulv. Roerne "sov"
om dagen, og deres top var slatten og lå hen ad jorden. Da de om efteråret
skulle tages op, var de små, og sad meget fast i jorden.
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I køernes fold var der ingen græs, uden vand kunne det ikke spire. Det eneste sted der var græs, det var i vejgrøfterne. Min mor havde fortalt om, at da
hun var barn, så skulle hun og hendes to søskende, efter skoletid bede med
køerne i vejgrøften. Hvordan ideen
opstod huskes ikke, men det ville jeg
Gelstedvej 1951
godt prøve, men hvad syntes vejmanden om den idè ?
En aften cyklede jeg ud til Peter Vejmand, (amtsvejmanden) som boede
på Trydenvej i Fjelsted, og forelagde
ham ideen. Peter kunne ikke se, at
der skulle være nogen hindring for, at
jeg kunne bede med køerne i vejgrøfterne. To køer fik deres tøjer bundet
til hver ende af et langt tov, (dvs. de var bundet sammen) derefter gik vi ud i
vejgrøften, hvor jeg slap tøjret. Køerne gik stille og roligt , hvor de bare åd
og åd. Efter en times forløb gik vi hjem, og med to andre køer blev der også
bedet en time. Hver dag når jeg kom fra skole, stod køerne ved foldens led,
og ventede på mit komme. Om jeg bedede med køerne i en måned eller halvanden huskes ikke, men det var over længere tid.
Dengang så Gelstedvej og dens grøfter anderledes ud, så derfor kunne jeg
bede med køerne i dem. Der var ikke de store skrænter, som findes i dag.
De kom i forbindelse med, at vejen blev hævet mange meter, da den skulle
føres over motorvejen ved dennes anlæggelse.
Hvordan arter vejret sig i 2018 ? Ingen ved det. Jeg håber på mere sol og
mindre vand……. men ikke en sommer som den i 1947.

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,-

BIRKHOLM VVS
Aut. VVS, Blik, Gas & Oliefyrservice
Industrivej 18, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64431783
Mobil 20331783
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