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JANUAR HAR SNE PÅ HUEN 

1. Januar har sne på huen, 
han har øjne blå som is; 
når han træder ind i stuen, 
fyldes den med vinterdis. 
Men det er af ham, vi får 
overrakt det nye år; 
og når han har bragt sit bud, 
vender han sig og går ud. 

2. Januar er ingen dommer, 
frosten har sin egen lov; 
både gunst og ugunst kommer 
over have, mark og skov. 
Kuldens greb er strengt og hårdt, 
knuger alt det svage bort; 
dyr og fugle, skjulte frø – 
hvem skal leve, hvem skal dø? 

5. Januar har tykke såler, 
sneen knirker ved hans skridt; 
solens vinterblege stråler 
gør det hvide mere hvidt. 
Hvis man følger ham på vej, 
gir han en et fingerpeg: 
der er lun og fugtig jord 
i hans dybe støvlespor. 

4. Nogle holder kun af styrke, 
ser på svaghed med foragt; 
og den hårdhed, de vil dyrke, 
kalder de naturens magt. 
Magt alene er kun vold, 
halv natur er død og gold; 
strenghed er den ene del, 
mildhed gør naturen hel 

3. Mennesker har tætte tage, 
huse, der kan varmes op; 
selv de syge, små og svage 
kan få hjælp til sind og krop. 
Januar gir kun besked 
om, hvad vi i grunden ved: 
vores menskeværk til trods 
er natur en del af os. 

(Ny Højskolesangbog nr. 267) 
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING 

FORMANDENS  NYTÅRSHILSEN  

 

Så er året 2020 gået 
 

Det blev et år præget af re-
striktioner og begrænsninger. 
 

2020 blev i den grad præget af 
Corona. 
 

Dette gælder også for Rørup 
Sogneforenings aktiviteter. 
 

Fra det tidlige forår blev aflys-
ninger af næsten alle aktivite-
ter mere reglen end undtagel-
sen. Så det er begrænset hvil-
ke ting der er blevet gennem-
ført i årets løb. 
 

Indvielsen af Grønnemose Are-
na - Multibanen ved Mosen - 
blev dog afholdt d. 22. august 
med fodboldturnering i rigtigt 
godt vejr og med fin deltagelse 
af både aktive boldspillere og 
publikummer. Et godt arrange-
ment som fint kunne gentages.  
 

Heldigvis lykkes det også at 
afholde beboermøde ang, hvil-
ke initiativer, der kan gøres på 
det rekreative område ved mo-
sen. På mødet fremkom flere 
forskellige ideer til dette. 
Sogneforeningen har siden 
mødet i September arbejdet 
med disse forskellige forslag, 
og ud fra dem lavet en plan for 
området og endvidere lavet en 
ansøgning om støtte fra Lokal-
samfunds Puljen i Assens 
Kommune. 

 
 
Og HVIS vi så får støtten !!!! 
..vil vi vise planen på plakat-
rammerne i Bålhytten og Lege-
pladsen ved Bellisvænget pri-
mo februar. 
 

I skrivende stund er Covid-
smitten meget høj, og derfor 
mange restriktioner, og vacci-
nen er endnu ikke godkendt. 
Men vi må håbe, at 2021 hur-
tigt vil blive fri for Covid smitte, 
således at vores samfund og 
Rørup Sogneforening kan 
komme tilbage til ”normale" 
tilstande. 
Jeg vil gerne på Rørup Sogne-
forenings vegne takke alle, 
som har har ydet en indsats for 
Rørup Sogneforening i det for-
løbne år, og håbe på Jeres ind-
sats i 2021. 
 
        

       Med ønsket om  
          Et Godt Nytår for alle.  
               Finn Jørgensen 
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KONTINGENT  2021 

Beløbet kan indbetales på følgende måder :  

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  

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. 

Rørup Sogneforening 

KONTINGENT  BEDES  INDBETALT   
 INDEN  25. FEBRUAR  2021 

PÅ FORHÅND TAK  ! 

Ved fælles hjælp kan vi styrke lokalsamfundet 
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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 

Vi h
åber p

å at k
unne afh

old
e i m

arts
 – april

. 
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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 

Se vore gode tilbud hos 
Q’s nyt og gammelt 

Grønnemose 

afholder 
GENERALFORSAMLING 
Torsdag 28. januar 2021  Kl. 18.30 

i 

 BORGERHUSET 
 

Dagsorden ifølge vedtægter. 
Eventuelle forslag afleveres til formanden  

Henrik Rosengreen, Gl. Hovedvej 22 senest 1 uge før 

 
Det forventes, at der stadig er restriktioner for  

forsamlinger på dagen for generalforsamlingen. 
Fysisk deltagelse kan derfor kun ske i begrænset  

omfang og  ved forudgående tilmelding til vandværkets  
formand på formand@etterupvand.dk 

 

 Alternativt vil det være muligt at deltage hjemmefra  
med egen PC, online via Microsoft Teams.    

Kontakt formanden på formand@etterupvand.dk  
for detaljer og link til mødet. 

mailto:formand@etterupvand.dk
mailto:formand@etterupvand.dk
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PÅ  TRODS  AF  CORONA  HAR  DER  VÆRET  GANG  I  

 DER   ER  PLADS   TIL NYE  SPILLERE,  BÅDE  FASTE OG SOM AFLØSERE 

PÅ  GENSYN  I  2021 
HILSEN 

Tommy, Skolevej 26  
TLF . :  60 70 13 86 

BADMINTON  
på 

Lærkeskolen 

Rørup Nyt for 25+  år siden…. 
fortsatte frem til 2002 i denne udformning, 
stoppede  og blev genfødt  i 2007. 

vi mangler enkelte  
eksemplarer 
fra 1995 til 2002 til 
vores arkiv. 

kontakt Ivan, hvis du har nogle, du vil af med... 
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Nytårshilsen  
fra Rørup Lokalråd 

 

TRO KAN FLYTTE  BJERGE 

Endnu et år er gået …. 
 

2020 var i flere henseender et 
specielt år .  
I starten af året var en vigtig sag 
på tapetet. Til vores Dialogmøde 
først i marts fik vi endelig tilsagn 
om at en cykelsti mellem Grønne-
mose og Aarup var vedtaget rent 
politisk.  
Under stor bevågenhed i septem-
ber tog man 1. spadestik og i 
skrivende stund arbejdes der flit-
tigt på projektet. 
 

Som én af cykelstiens pionerer 
sagde til mig:  
Jeg har troet på det hele tiden, til 
forskel fra så mange andre…... 
det er vigtigt at bevare troen, 
selvom det ind i mellem er op ad 
bakke. 
Jeg tror selv også :   
at når kommuneplanen skal ved-
tages i det nye år, så vil Skoletre-
kanten blive til beboelsesområde 
i stedet for som nu erhvervsom-
råde. 
Jeg tror på : 
at vi i 2021 får en vaccine mod 
den farlige gæst ”Corona”, så vi 
igen kan mødes og diskutere på 
kryds og tværs af bordet, vi sid-
der omkring. Mange møder er 
blevet skubbet, og vi har ikke 
haft den aktivitet, vi kunne ønske. 
Vi vil stadig gerne have flere inte-
resserede til vores møder og fle-
re, som kunne tænke sig at arbej-
de med lokalt stof. 

 
 
 
 

 
 
 

Jeg tror på : 
at der bliver opført et servicecen-
ter på grunden, hvor den gamle 
Gribsvad Mølle lå.  
Et Center med 1  fastfoodrestau-
rant, 1 brændstofsalg, ladestati-
on og en vaskehal.  
Mit håb er at der også kan blive 
en dagligvarehandel, hvis befolk-
ningstallet øges på sigt. 
Jeg tror på :  
og ønsker et godt samarbejde 
med Rørup Sogneforening, As-
sens kommune, nye og gamle be-
boere i hele Rørup Sogn samt al-
le andre, vi vil komme i berøring 
med. 
Fra Røst skal lyde:  
Rigtig godt Nytår  
og velkommen til 2021 
 

På vegne af Røst 
Inge Bünning  (formand) 
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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 

AFLYST 

AFLYST 

Så skulle vi starte et nyt år med 

SANGAFTENER  I   BORGERHUSET 
 

men 2020 blev et frygteligt år for os, 
og desværre fortsætter det ind i 2021. 

 

Med Lisbeth Nielsen ved klaveret og som fortæller 
skulle vi have hygget os med  sang, kaffe og en snak 

 

ANDEN ONSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30 
 

  
men vi bliver nødt til at aflyse januar og februar 

og så håbe på, at vi igen kan mødes i marts. 
VI  VIL  KONTAKTE  JER  MED  MERE  INFORMATION  

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vi ønsker jer et lykkebringende 
NYTÅR 

Mange hilsener Lykke og Ivan 
 

 

 Vil du vide mere, så kontakt  Ivan tlf. 64 43 37 43  
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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. 
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Kommunal orientering    v/ Poul Poulsen 

 
Der sker rigtig mange spændende 

ting rundt om i Assens. Det meste 

har afsæt i en politisk behandling. 

I Assens er vi eks. i gang med at 

forandre Assens By, og især om-

rådet ved havnen. Baggrunden 

herfor er at indfri  Vision 2030 og 

ønsket om at satse på turismen, 

især i kystbåndet og dermed i høj 

grad i Assens.  

Hvorfor så skrive om Assens her ? 

Jo, fordi vi er alle en del af Assens 

Kommune, og udvikling i Assens 

By er et gode for os alle.  

Ligeså er eks. erhvervsudvikling i 

Grønnemose et gode for resten af 

kommunen. Det er en vigtig pointe 

at have in mente, når politikere 

skal prioritere !   Og det skal vi ! 

En ny Erhvervs- og Vækstpolitik er 

netop vedtaget. Heri står bl.a., at 

der skal udvikles erhvervsområ-

der langs motorvejen. Vi har en 

rapport, der klart siger, at områ-

derne skal være synlige fra motor-

vejen. Her er vi noget presset pga. 

et meget kuperet terræn.  

Eksempelvis er ”Skoletrekanten” 

ikke synlig, og dermed mindre eg-

net/ikke egnet. Vi har dog i vores 

område også arealer, der giver 

synlighed fra motorvejen.  

 

Jeg har derfor 

skriftligt informe-

ret administratio-

nen herom, så 

det kan overve-

jes i.f.m. den 

kommende Kommuneplan.  

Ligeledes har jeg givet direktøren 

en rundvisning i vores område!  

En anden del af den nævnte politik 

er, at samarbejdet mellem folke-

skole/erhverv og ungdomsuddan-

nelser skal øges.  

Det er også vigtigt. Apropos prio-

ritering som nævnt før.  

Assens har skullet spare i nogle 

år, og er derfor kommet lidt bagud 

med at investere i jord til boliger 

og erhverv. Det råder vi nu bod 

på, og i budget 2021-24 er der af-

sat 62,5mill til jordkøb og bygge-

modning. Aarup og Tommerup har 

været prioriteret i nogle år, og det 

tror jeg ikke, der ændres på. Dog 

giver det jo nogen politisk debat, 

og ikke mindst ved indgangen til 

et valgår!  

Arbejdet med budget for 2022 

starter lige efter Nytår, og årspla-

nen er lagt. De seneste år har der 

ikke været plads til ønsker, - heller 

ikke fra  institutioner, lokalråd o.a. 
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Det ændres der på næste år. Lo-

kalråd, foreninger etc. får mulig-

hed for at fremkomme med øn-

sker, der så bliver udvalgsbe-

handlet og prioriteret ift.  `22.  

Deadline for disse ønsker er d. 

21/5-21 ! Annonceres på forskellig 

vis, men nu kan der planlægges i 

forhold hertil.   

Vi er startet på at snakke om en ny 

affaldsplan, hvor der jo skal sorte-

res i 10 fraktioner. Det er en stor 

opgave, både at få beskrevet og 

kommunikeret, samt at få det ma-

teriel, der skal til. Hvis 98 kommu-

ner så skal det samme på samme 

tid, ja så kan der slet ikke leveres 

nok beholdere, biler mm.  

Dernæst skal vi finde ud af, og re-

geringen skal finde ud af, hvor me-

get husstanden skal sortere, og 

hvor meget vi må sortere på et 

fælles moderne fynsk sorterings-

anlæg.   Derfor har vi forlænget 

den nuværende ordning med nog-

le få ændringer, eks. obligatorisk 

”rød Kasse” til farligt affald.  

Til slut cykelstien. Alle har nok be-

mærket, at de store maskiner er i 

gang. Det er et stort projekt, og 

der skal flyttes meget store 

mængder jord. Noget, hvor terræ-

net er højt, andet hvor det er lavt 

og derfor blødt! En stor entrepre-

nøropgave.  

Jeg går/kører jævnligt forbi og føl-

ger arbejdet. Har på den vis snak-

ket med 2, der var beskæftiget 

med projektet. De siger samstem-

mende efter få dages ophold i om-

rådet, at cykelstien er absolut 

nødvendig. Den ene siger endda:  

”Jeg bor i en anden del af kommu-

nen, men kan godt se, at den sti 

må I have.  

De kører jo som vanvittige ! ” 

Den besked synes jeg er god at 

have med ! 

Sluttelig – 

I ønskes alle en rigtig  

God Jul og et Godt Nytår.  

Det bliver anderledes i år.  

Pas godt på hinanden.  

Afstand, sprit af og mundbind.  

Det er det vigtigste ! 

Poul Poulsen,  
Gelstedvej 25, Rørup 

5560 Aarup 
Tlf.23303162 
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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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HVER MANDAG Kl. 19.30 

i 

FJELSTED FORSAMLINGSHUS 
 

60 gevinster og diverse spil 
 

PULJE : 400 kr  
 

- hæves med 200,- hver uge 

 

Kære trofaste bankospillere. 
 

Vi er rigtig kede af foreløbig at være  
nødt at aflyse vores hyggelige bankospil. 

Vi savner jer og glæder os meget  
til  at  se  jer tilbage  igen i 2021. 

 

Med ønsket om et lykkeligt nytår 
mange hilsener fra 

BESTYRELSEN 
STØTTEFORENINGEN 

RS RS 

ALLE ER VELKOMNE 

BANKOSPIL 

STØTTEFORENINGEN 
til 

RØRUP SOGNEFORENING 
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FORELØBIG AFLYST PÅ GRUND AF CORONA 

Syv ud af ti bilister 
oplever, at biler kø-
rer rundt uden lys i 
baglygterne, selvom 
det er mørkt eller 
tåget. Det kan skabe 
farlige situationer 
eller irritation hos 
andre bilister, når 
man glemmer at 
tænde baglygterne.  

Husk baglygterne ……. 
ellers koster det  1000 kroner !  

 

Bliv set…. på med pangfarver,  
lys og reflekser  ! 

Tøj og cykelhjelm i 
pangfarver eller en 
refleksvest er en 
god idé både til 
fods, på løbeturen,    
på cykel eller på 
rulleskøjter.  
Så er du meget let-
tere at se. 

GODE  RÅD  I  EN  MØRK  TID 
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Rørup Kirke … Projekt Tårnet 

Grundstenen til Rørup Kirke’s smukke tårn blev  
lagt af konferensråd Hans Simonsen til Erholm i  
1755. Forbilledet for tårnet siges at være fra en 
kirke i Bøhmen.  
Det blev forsynet med spir og vindfløj og har en  
højde af ca. 30 meter. Simonsen skænkede 
samtidig kirken en klokke, så kirken har fra den 
tid haft 2 klokker, der begge blev ophængt i 
spiret.  
Det oprindelige spåntækkede spir blev i 1913  
tækket med kobber.  
Kuglen og vindfløjen var nogle år forinden ble-
vet opforgyldt. 

Tårnet var i 2008 så råddent, at vindfløjen faldt ned. 
Der blev herefter foretaget en midlertidig sikring og 
afdækning  af spirets top.  
Tårnet er også midlertidig sikret. 
Menighedsrådet har de sidste 8 år arbejdet med 
projektet og der har været mange forskellige ud                  
          fordringer, som har forsinket projektet.  
          Vi har arbejdet hårdt på at få projekteringen af 
          tårnet igennem de forskellige instanser. 
          ( Nationalmuseet, Fyns Stift og Assens provsti )  

Økonomien er også på plads.  
Vi er blevet godt hjulpet af kirkeistandsættel-
sesforordningen samt Assens Provstiet.  
Projektet  løber op i  ca. 2.900.000 kr.  
Når projektet er færdigt, vil I/vi kunne nyde 
synet af vores Kirketårn med vindfløjen og  
klokkerne på deres rette plads. 
Der vil også være et nyt smukt  
kobbertag, som ad åre vil irre,  
så det får den smukke grønne  
farve igen  .         
 
                Rørup Menighedsråd 
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GARNBUTIK   
I  GRIBSVAD 
Strikkeentusiaster har nu fået helt nye muligheder for at dyrke deres 
interesser for garn og strikketøj.  Maria og Søren Warberg har etableret 
en lækker garnbutik i den ombyggede hestestald på den gamle købmands-
gård  ”Korsgården ”  i Gribsvad. 

Ideen om en garnbutik i laden på ”Korsgården” 
opstod i starten af 2020, hvor Søren fandt en 
webshop med garn, der var til salg og så be-
gyndte drømmene at udfolde sig.  
Webshoppen ”Strik og Stil” blev overtaget  og i 
fremtiden vil kunderne få de bedste oplevelser 
indenfor garn og tilbehør, både på webshoppen 
og i den fysiske butik. På sigt er det også målet, 
at kunne inspirere  kunderne med opskrifter og 
inspiration i eget design.  

Ideen med en kreativ  
butik på ”Korsgården”  
startede allerede de  
første år, da der blev afholdt julestue i den gamle 
originale hestestald. Med den nye garnbutik i la-
den er det ønsket, fortsat at bevare den hyggelige 
stemning fra den gamle hestestald, men nu i en  
ny renoveret udgave. 
Maria og Søren  glæder sig til at byde kunderne 
velkommen i butikken. Maria arbejder deltid som 
sundhedsplejerske og butikken vil derfor primært 
have åbent eftermiddag/weekend. 
 

       Rørup Nyt ønsker held og lykke med butikken.  
 

www.strikogstil.dk 

Så er arbejdet i fuld gang med at  
anlægge cykelsti  mellem   
Grønnemose  og Aarup  
Ole West baner vejen mod syd. 
Der skal flyttes rigtige store  
mængder jord inden vi kan  
cykle  til Aarup ! !  
 
Vi glæder os til Maj 2021 ?? 
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Kræmmermarked Travetur 

Grønnemose Cup 

Første spadestik…. 

Grønnemose Cup 

Onsdagsholdet 

Nu sker der noget…. 
Juletræet rejses.. 

Nytårskur... 
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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 


