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MEGET LET 1,3 kW MOTORSAV
Komfortabel og let 1,3 kW motorsav med en moderne 2-MIX
motor, som giver bedre forbrænding og mindre brændstofforbrug. 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

Reparationer af alle mærker
Gratis lånebil ved reparation
Klargøring til syn
Fast service
Forsikringsskader
Aut. rudereparatør

TILBUD NU

Kr. 2.100,incl. moms

Tilbud gælder så længe lager haves

Klokholm Automobiler

Industrivej 6
5560 Årup
64 43 14 03

Per Poulsen

Gl. Hovedvej 87 ● 5560 Aarup ●Tlf. 64881300
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NYTÅR
Musik : Bodil Heister Tekst : Ulla Jerg

1. Nytår med ønsker og håb
om en verden i frihed og fred
uden menneskers håbløse råb
om hjælp, når de sulter et sted

4. Giv os et år med lidt tid
til at tænke og bruge forstand
til at lytte og lære med flid
til at bygge og bære vort land.

2. Lær os at værne om liv
og at værdsætte menneskers værk,
når det ej blot er tidsfordriv,
men gavner vor verden - gør stærk.

5. Lær os som danske at se
de værdifulde sider især,
tage ansvar med glæde og le,
når pligter er uden besvær.

3. Skænk os et år uden krig
uden had, skænderi og fortræd
og forladtes fortvivlede skrig,
lad mennesket trives i fred.

6. Skab os en verden, som tror
med respekt for hinanden igen,
hvor man lykkeligt lever og bor,
hvor ingen er fjende, men ven.
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING
FORMANDENS NYTÅRSHILSEN

2019 rinder snart ud, og mange gør
nu status over året, der er gået .

Mosen er blevet renset op;
der er bygget en bro over
mosen; der er plantet frugttræer og
i 2019 er næste projekt på området
blevet fuldført ….
- - - en Bålhytte og en Multibane.
Tak til de personer, som har stået for
planlægning og udførelsen af denne
opgave.

Dette vil jeg forsøge at gøre for Rørup Sogneforenings år 2019.
Som noget nyt afholdtes i januar Nytårskur for alle frivillige i foreningen.
Dette blev en mulighed for foreningen til at hylde alle frivillige for indsatsen i 2018, og samtidig for at alle
frivillige kunne mødes på tværs af
opgaver. Det blev, mener vi, en så
stor succes, at den gentages i 2020

Hele året har der været en stor indsats af Landsbypedellerne, som har
passet på de grønne områder, og af
Onsdagsholdet, som har passet og
vedligeholdt Borgerhuset.
Begge dele er af uvurderlig værdi for
området og for Rørup Sogneforening.

2019 har budt på alle de kendte aktiviteter lT-Workshop, gymnastik, badminton og sangaftener - hvor alle de
tovholdere, på de respektive områder, igen i år har ydet en stor indsats. Rørup Sogneforening vil gerne
takke for denne indsats

Støtteforeningen til Rørup Sogneforening har, igen i 2019, holdt bankospil i Fjelsted Forsamlingshus ca. 50
mandage. Dette er i sig selv en meget stor præstation, og at der så
samtidig doneres et stort beløb til
Borgerhusets vedligeholdelse, gør
ikke præstationen mindre. Rørup
Sogneforening siger tak for den store indsats og for de økonomiske midler til Borgerhuset.

I forbindelse med Rørup Sogneforenings 50 års Jubilæum, i 2018, fik
Sogneforeningen af Støtteforeningen
en gave til et kulturelt arrangement.
Denne gave gjorde det muligt at lave
en koncert med orkestret "En lille
pose Støj", som spiller Kim Larsen
musik. Det blev en stor succes med
FULDT hus, god musik og god stemning.

Jeg vil gerne på Rørup Sogneforenings vegne takke alle som har
medvirket, såvel ydere som nydere, i
foreningens mange aktiviteter i 2019.

Fællesspisninger har igennem mange år været en fast del af programmet. I det forløbne år har der været
to Fællesspisninger, begge med stor
succes og god tilslutning, god mad
og hyggelige aftener.
Tak til madholdet for indsatsen.

Med ønsket om
Et Godt Nytår for alle.
Finn Jørgensen

Gennem flere år har Sogneforeningen arbejdet på at gøre arealet ved
Mosen til et rekreativt område.
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KONTINGENT 2020
Medlemskontingentet er en meget vigtig indtægt for foreningen.
Kontingentet giver dig mulighed for at deltage i foreningens
mange 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 Totalbanken konto nr. 6880-1100477
2. Benyt vedlagte giroindbetalingskort
+73<
+88272129<
Husk i begge tilfælde at opgive navn og adresse
3. Kontakt et bestyrelsesmedlem for kontant betaling.
KONTINGENT BEDES INDBETALT INDEN 25. FEBRUAR 2020

PÅ FORHÅND TAK

!

Rørup Sogneforening
Ved fælles hjælp kan vi styrke lokalsamfundet

afholder

GENERALFORSAMLING
Torsdag 30. januar 2020 Kl. 19.30
i

BORGERHUSET
Dagsorden ifølge vedtægter.

Eventuelle forslag afleveres til formanden
Henrik Rosengreen, Gl. Hovedvej 22 senest 1 uge før
KRITIK MODTAGES GERNE….
MØD OP PÅ GENERALFORSAMLINGEN !!

Bestyrelsen
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GENERALFORSAMLINGER
i

BORGERHUSET
Rørup Sogneforening
afholder

Generalforsamling
TIRSDAG 25. FEBRUAR 2020 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

for
Rørup Sogneforening’s
&

Støtteforeningen’s
frivillige hjælpere
Rørup Sogneforening ønsker at
hylde sine mange frivillige hjælpere.
De frivillige hjælpere har en helt afgø rende betydning for vore foreninger.
Vi er i Rørup Sogn begunstiget af mange frivillige ,
som hver på sin måde bidrager til, at foreninger
kan fungere og opretholde et stort, alsidigt virkefelt.
Derfor vil vi gerne invitere alle frivillige hjælpere
til

Nytårskur med et lettere traktement

Lørdag 25. januar 2020 kl. 14 -16
i Borgerhuset
Invitationer udsendes lige efter nytår

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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Aalsbo Smedie og VVS
Renoveringsarbejder bevaringsværdige bygninger.
Aut. V:V:S. installatør,smedearbejde.
Stokerfyr, oliefyr, gasfyr.
Telefon.: 64 49 11 95 • Mobil.: 27 11 17 55 • Mail.: aalsbo-smedie@mail.tele.dk

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed

BADMINTON
på

Lærkeskolen
DER ER PLADS TIL NYE SPILLERE

GLÆDELIG JUL

GODT NYTÅR

Skolevej 39 Grønnemose
5560 Aarup

Telefon. 64 43 16 41
www.byggefirmavestfyn.dk
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Tilmelding kan ske til
Tommy, Skolevej 26
TLF . : 60 70 13 86

Nytårshilsen
fra Rørup Lokalråd
Bestyrelsen i Røst vil gerne ønske
et godt Nytår til alle i Rørup Sogn.
Vi har haft mange møder i Røst i
2019 og mange ting, der skal tages
stilling til.
Vi mener selv at have fundet nogenlunde fodfæste, og vi er i gang med
flere sager, som optager os.
Cykelstien er stadig i spil, og det er
forhåbentligt sådan, at den kan påbegyndes i 2020. Jorden er eksproprieret, og det forpligter til opstart.
Dog er det den del, som ligger syd
for Søndergårdevej, kaldet 1. etape,
som er på programmet først. Så må
vi se, hvornår 2 etape kan planlægges. Forhåbentlig i forbindelse med
at der laves lysregulering ved de nye
afkørsler på E20.
Vi er flittige med at lave høringssvar,
og vi håber på en snarlig påbegyndelse af det nye servicecenter, som
kommer til at ligge tæt ved rundkørslen. Det vil give ny energi til vores område og måske også et par
arbejdspladser.
Trekanten er også et af vores hjertebørn, og vi opgiver ikke at få området omlagt til boligområde.
Vi arbejder på at få lavet en hastighedssænkning på Hækkebøllevej, der er en trafikmåling på trapperne.
En sag om forskellige forhold ang.
regnvand på Skolevej er i gang, og
det ser ud til at vi, som det officielle
talerør til kommunen, har held med
at finde fælles fodslag, når der skal
findes løsninger.

Vi har en fornuftig kontakt til Assens
forsyning, og vi håber, at vi i det nye
år kan afholde et borgermøde, hvor
alle kan komme og stille spørgsmål
til forsyningens dispositioner.
Vi opdaterer altid på
www.røruplokalråd.dk
Hvis nogen skulle ønske referater på
anden måde, kan man bede om et
print hos formanden eller få tilsendt
en mail.
Formanden kan kontaktes på
formand@røruplokalråd.dk
eller på 26579488.
Til vores møder ser vi rigtig gerne
gæster.
Det har vi haft held med i 2019,
og vi ser gerne mange flere i 2020.
2 vigtige datoer i 2020 er 3/3-20,
hvor der afholdes Dialogmøde med
politikerne og 31/3-20, hvor vi har
den årlige generalforsamling.
Vi håber at se rigtig mange til begge
arrangementer.

På gensyn i 2020
i Rørup Borgerhus / kælderen.
Inge Bünning
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Ambassadør
Rørup Sogneforening.
Sogneforeningen søger ambassadører i Grønnemose, Ålsbo, Hækkebølle, Gribsvad og Etterup.
Stillingen som frivillig, ulønnet ambassadør består kort fortalt i at besøge nye beboere og fortælle lidt
om Rørup Sogneforening, dit område og de muligheder der tilbydes.
Arbejdet udføres i nært samarbejde
med Assens Kommune.
Herfra får du besked, når der er flyttet en ny beboer til dit nærområde.
Kunne du tænke dig at byde nye
tilflyttere velkommen eller bare at få
mere at vide om ordningen,
så kontakt Jens Bartholin
på 20 68 70 67; send evt. en SMS
eller en mail til:
jensbartholin2@gmail.com

Ambassadører binder
fællesskabet sammen
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Kommunal orientering

v/ Poul Poulsen

Nu kommer den tid, hvor vi hver
især begynder at kigge tilbage på
det år, der snart rinder ud. Det gør
jeg også politisk. Der har været flere ”store sager”. Det altoverskyggende for mig har været forberedelse af og arbejdet med Budget 2020
og overslagsår. Der var vi presset i
bund ! Det er derfor særlig glædeligt, at det lykkedes at lande en aftale, som 24 står bag. Peger på større
stabilitet fremover. Lige nu dukker
der historier op i Stiften om besparelser/ændringer. Det er alt sammen udmøntningen af det vedtagne
budget !
I Aarup har der i flere år ligget en
skamplet, der ikke klæder en by,
nemlig arealet ved Humlehytten/
Grøntmanden. Der er nu vedtaget
skema A for bygning af almene boliger, og jeg hører positive signaler
omkring det videre arbejde, dvs.
Skema B og sammenhæng med
Sanggårds Plads. Det er rigtig godt.
Ser frem til at se det færdige resultat.
En ny Kulturpolitik er på vej. Den
har titlen ”Kultur som drivkraft”. Det
handler om at kulturen skal være i
alle hjørner af kommunen, også i de
mindre samfund. Det sker via samarbejde og fællesskaber. Politikken
og strategien følges op af en handleplan. Jeg ser gode muligheder i
dette, også for Rørup.
Bæredygtighed og CO2-neutralitet
m.m. fylder rigtig meget i mediebilledet. Assens er sammen med i alt
20 kommuner med i et projekt
”Strategi 2020”.
Det går kort ud på, at mindre byer
og landkommuner skal lære af klimaarbejde fra 40 megastore byer.

Det hele munder i
2020 ud i en plan,
der certificeres.
Og forpligter. Hele
klimaområdet er
nok et af de områder, hvor min tålmodighed ofte er
sat på prøve.
Jeg håber og tror, at det denne
gang ikke kun bliver ord, men også
aktiv handling. Her kommer lokalområder til at spille en rolle. Lokalrådet i Aarup er allerede i gang, ligesom unge på Aarupskolen er i
gang via Ungdomsskolen.
Jeg har p.t. intet nyt ift. de tre lokale
sager – cykelstien, servicecenteret
og Skoletrekanten. Jeg følger tæt,
og i øvrigt i et rigtig godt samarbejde med de gæve folk i RØST.
Tak for det.
De spektakulære sager er jo nok
Kyst- og lystfiskercentret, og sagen
vedr. Campingpladsen. Det falder
lidt uden for dette opdrag at skrive
detaljeret om, men det har været
spændende at være med tæt på. Vi
skal nu nok få landet begge til fælles gavn og glæde.

Til slut vil jeg ønske
alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.
Poul Poulsen,
Gelstedvej 25, Rørup 5560 Aarup
Tlf.23303162
mail:popou@assens.dk
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Videosekvenser
om projekter i

Grønnemose.
Kommunens Landdistriktsråd ønsker at fremme muligheder til at
tage lokale initiativer. Landdistriktsrådet råder over en årlig pulje
på 500000 kr., Lokalsamfundspuljen. Man vil herigennem yde støtte
til projekter, som kan udvikle lokalsamfund ud fra egne ønsker og
behov.
Rørup Sogneforening har i tæt samarbejde med landsbypedelordningen søgt og fået midler fra puljen ved flere lejligheder. Det har
blandt andet drejet sig om anlæg af en sø, en bro og senest anlæg
af en bålhytte og en multibane ved det rekreative område.
Forinden blev vi af rådet kåret som årets landsby i 2017.
På denne baggrund har landdistriktsrådet henvendt sig til os.
Man har bedt om vores medvirken i en kampagne til belysning af
lokalsamfundspuljens muligheder gennem historien om, hvad vi her
i Grønnemose ved hjælp af puljemidler har kunnet realisere. Det er
nu sket ved optagelser af flere video sekvenser. Meningen er altså
at sætte fokus på, hvad Lokalsamfundspuljen kan bruges til, ifald
man har et godt projekt samt kræfter, som vil yde en frivillig indsats
for at gennemføre det.
Sogneforeningen har fået lokale beboere, herunder frivillige, til at
deltage og fortælle deres oplevelser af, hvad puljemidlerne sammen med egen indsats betyder for dem selv og for Grønnemose.
Når vi engang får leveret resultatet af video sekvenserne har vi faktisk tænkt os at vise dem, når og hvis lejlighed byder sig.
Jens Bartholin
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Indvielse
Bålhytte
Multibane
Efter måneders arbejde blev Bålhytte og Multibane færdig i oktober
måned, således at der kunne holdes indvielse af begge dele.
Så d. 26. oktober, i godt gedigent regnvejr, blev der holdt indvielse af
boldbane, bålfad i hytten og med til dels tørvejr i Bålhytten.
Rigtig mange, cirka 45 personer, havde trodset regn og blæst og var
mødt frem. Alle syntes godt om resultatet på både Multibane og Bålhytte, hvor udnyttelsen af samme materialer giver god visuel effekt.
Så nu står Bålhytte og Multibane klar til brug for alle, hvilket allerede
er sket med Multibanen.
Der er i Bålhytten materiel til bekæmpelse af uønsket ild :
der er en branddasker, brandtæppe og spand til at hente vand i søen.

Med håbet om at
stedet vil være til
gavn og blive
brugt rigtigt meget .
Finn Jørgensen
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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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så er vi simpelthen så klar igen til ……..

Fællesspisning
i

BORGERHUSET

FREDAG 13. MARTS 2020 KL. 18.30
M

MENU

Bekendtgøres ved tilmelding
se den opslået på facebook
”Rørup Borgerhus”
eller hjemmesiden
www.Rørup.dk

Pris pr. person kr. 100,Børn (under konfirmationsalder ) ½ pris
TILMELDING EFTER D. 10. FEBRUAR TIL
Connie tlf. 40 30 35 52 eller Finn tlf. 64 43 23 21
Beløb bedes indbetalt på konto i Totalbanken
6880 - 1100477 senest d. 1. marts 2020

IT - WORKSHOP SÆSON 2020
i

RØRUP BORGERHUS
Workshoppen byder velkommen til
det nye år 2020 og takker for 2019.
Vi er i kælderen mandage i ulige uger fra kl. 17.00

Første gang den 13. januar

og slutter sæsonen af den 23.marts.
Alle medlemmer af Rørup Sogneforening er velkomne til
at deltage med pc, i-pad, tablet eller telefon, så vil vi forsøge
at løse problemer og udfordringer inden for opdateringer,
skrive/regneark, mail, foto, hjemmesider og lidt slægtsforskning.
Alt på brugerniveau.

GODT NYTÅR * VI SES
Spørgsmål rettes til Inge tlf. 26 57 94 88.
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Så starter en et nyt år med
SANGAFTENER I BORGERHUSET
Med 46 sangglade deltagere sluttede vi 2019
og er nu klar til at fortsætte sæsonen
med hyggelige sangaftener i Borgerhuset.
Med Lisbeth Nielsen ved klaveret og som fortæller
hygger vi os med sang, kaffe og en masse snak.

ANDEN ONSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30
I 2020 mødes vi 8. januar,
12. februar, 11. marts og 8.april
Aftenen er uforpligtende, vi synger,
drikker kaffe og har det hyggeligt sammen.
Ingen krav om sangstemme, alle kan
være med, også bare på en lytter !
Tag selv brød med til kaffen.

Hvem kan
være sur
og synge
samtidig ?

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

Alle er velkomne.

Vi er ikke
et sangkor….
vi synes bare,
at det er dejligt
at synge

Vil du vide mere, så kontakt Ivan tlf. 64 43 37 43
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Gevinster for ca. 20.000 kr.
MANDAG 6. JANUAR Kl. 19.30
i

FJELSTED FORSAMLINGSHUS

STØTTEFORENINGEN
til

RØRUP SOGNEFORENING
STØT BANKOSPILLET...
DE STØTTER OS…

OG HJÆLPER OS MED AT VEDLIGEHOLDE,
UDBYGGE OG BEVARE BORGERHUSET.
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En razzia i Aalsbo
Af Jørgen Koch Sørensen

I Årsskrift fra Aarup Lokalhistoriske Arkiv 2019 kan læses følgende erindring
om en episode i Rørup Sogn under den tyske besættelse af Danmark.
Denne beretning om en hændelse i
Aalsbo er modtaget fra Johan
Wendelboe Nielsen og skyldes at
han en dag i 1983 havde besøg af
Willy Klûwer, leder af Aarup Lokalhistoriske Arkiv. De to var enige
om, at man på landet mærkede
mindre til besættelsen end I de
store byer.
Men i takt med krigsudviklingen og
det tiltagende antal jernbanesaboJohan Wendelboe Nielsen’s hus, Gelstedvej 36 i Rørup
tager sammen med et stigende
antal våbennedkastninger kom der også på landet flere razziaer, umotiverede arrestationer, overfald og drab.
I den sidste del af krigen var der flere mennesker, også på vores egn, der gik
under jorden, fik sig en falsk identitet eller forsvandt nogle dage, indtil faren
var drevet over. Nogle modstandsfolk valgte også at være hjemme om dagen, og så sove forskellige steder om natten hos pålidelige venner. Natten
var oftest den farligste tid at være hjemme på, hvis man var eftersøgt eller
beskæftigede sig med illegale ting.
Der havde tidligere af det tyske sikkerhedspoliti været foretaget nogle forhør af folkene på Søndergaarde og en forgæves eftersøgning i Aarup af nogle modstandsfolk. Men den 2. marts 1945 blev der i de tidlige morgentimer
foretaget en razzia i Aalsbo. Her havde der indtil 1-2 dage før razziaen boet
et par betjente, Børge Rasmussen og Møller Jensen, på hhv. Vestergaard og
Aalsbogaard. De to var formentlig blevet stukket, men razziaen kunne også
skyldes, at tyskerne troede, at der var gemt våben og sprængstoffer i landsbyen, idet der havde været en del sabotager på jernbanen.
Wendelboe Nielsen var den morgen gående fra Rørup på vej til købmanden,
da han oppe på bakken "Knyttensten" så tyske soldater på vejen og bag
hegnene og ved Kildegaards mark var der opstillet maskingeværstillinger.
Hans første tanke var et vende om og gå hjem igen, for han havde været så
letsindig at sætte nye snørebånd i sine skistøvler. Snørebåndene var hvide
silkesnore fra en faldskærm, og de lyste langt væk. Han var imidlertid blevet
observeret og valgte derfor at fortsætte mod byen. Han passerede uden problemer en vagtpost neden for bakken og mødte Karen Jensen, der fortalte,
at alle mændene var hentet om på Aalsbogaard tidligt om morgenen. Efter at
have trøstet Karen Jensen med, at alle mændene nok snart kom hjem igen,
gik han hastigt videre mod købmanden. Her fik han købmandens pige til at
give ham lidt varer med i kurven, og han lånte lidt skosværte, så han kunne
få ændret kuløren på de hvide snørebånd.
(fortsættes side 19)
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På vejen hjem kom han imidlertid ikke langt, før han blev standset af en
patrulje, fik en maskinpistol i ryggen
og måtte op med hænderne, mens
han blev visiteret og udspurgt om
bopæl, ærinde og hvor han havde
været om natten. Til sidst blev han
spurgt om sit erhverv og han forklarede på bedste skoletysk, at han
havde en lille skovplanteskole ved
siden af kirken i Rørup. Efter lidt
snak om det fik han lov til at gå og
Den gamle smedie i Aalsbo
var glad for, at han ikke blev taget
med til yderligere forhør på Aalsbogaard, men han nåede ikke så langt, før
han blev standset af posten ved "Knyttensten" . Han måtte alligevel ikke forlade Aalsbo, men fik lov til at gå ned til fru Nielsen i den gamle smedie, og her
ventede han så på, at belejringen af Aalsbo blev ophævet.
De to borgere, der havde haft betjentene skjult, blev af tyskerne taget med til
nærmere forhør, men de kom heldigvis hjem samme dag i god behold
Kilde : Beretning af Johan Wendelboe Nielsen og Aarup Lokalhistoriske Arkiv

RØRUPS MOTIONSKVINDER
mødes

hver torsdag kl. 17. - 18. i Borgerhuset.
Alle kan deltage
Har du lyst til at være med, så mød op i Borgerhuset

HVER TORSDAG KL. 17.00
TAK FOR 2019 - VI STARTER IGEN 9. JANUAR 2020

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

HILSEN BRITTA
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Tlf.: 22 38 11 91

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