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Det lyser koldt i februar.... 

1. Det lyser koldt i februar 
jeg går og trodser frosten 
med støvlefór og længsel 
efter nyheder i posten 
min nabo synes han er sløj 
– det er han måske osse 
man tærer meget på sig selv 
når man skal vintertrodse 

2. Hvor er det dog en tabersag 
at vintren aldrig vender 
vi trænger til lidt mere dag 
med lys i begge ender 
for skønt man måske flotter sig 
og trækker op i huen 
er solen stadig koldere 
end der er varmt i stuen 

5. Jeg stryger hjem og hilser på 
min nabo som har blundet 
og siger han skal komme ud 
og se hvem der har vundet !  
Så står vi i den spæde sol 
med spinkle karrierer 
og deler alt det lyse mod 
en forårsdag forærer 

4. Så er der pludslig en der vist 
har hørt den første lærke 
og når vi mærker efter 
kan vi alle sammen mærke 
en utvetydig forårssol 
en krokusagtig duften 
– og er det ikke også blevet 
mildere i luften? 

3. Jeg tager forskudsmod til mig 
og trasker hen ad gaden 
hvor sneen endnu slænger sig 
som sørgebind i staden 
og alle dem jeg hilser på 
bag jakkeuld og sjaler 
har også fået mer end nok 
af deres vinterkvaler 

(Ny Højskolesangbog nr. 278) 
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING 

FORMANDENS  NYTÅRSHILSEN 

Året 2021 er snart gået, derfor 
er det tid til at se tilbage på 
året. 
Dette år begyndte som det fo-
regående sluttede, med re-
striktioner. aflysninger og 
mundbind. 
Det gjaldt også for aktiviteter-
ne i Rørup Sogneforening, 
hvor Generalforsamlinger ( 2 
gange) Sangaftener og Fælles-
spisninger blev aflyst. 
Men i april måned afholdt Rø-
rup Sogneforening affaldsind-
samling, på en Søndag med 
godt vejr og fin tilslutning.  
Der blev indsamlet affald langs 
alle veje og alle containere 
blev helt fyldte.  
I foråret startede arbejdet med 
at lave de aktiviteter på det re-
kreative område ved Mosen, 
som blev besluttet på et bebo-
ermøde i september 2020. 
Ni personer har henover som-
meren og efteråret arbejdet på 
dette, således at det næsten er 
færdigt. Krolf banen, petanque 
og beplantningen er færdig. 
Minigolf banerne mangler be-
lægning på ni af det ti baner. 
Den første bane er der, som 
forsøg, pålagt tæppe, som vi 
vil afprøve, hvordan det klarer 
vinterens vejr-påvirkning. 
I efteråret har vi, i samarbejde 
med Rørup Lokalråd, afholdt  
vælgermøde i forbindelse med 
Kommunal- og Regionsvalget.  

Heri deltog alle  
opstillingsberettigede  partier 
og lister.  
Det var et godt møde og med          
mange tilhørere. 
Ligeledes i efteråret kunne vi 
igen, efter lang ventetid, invite-
re til Fællesspisning og det 
med god tilslutning af 60 per-
soner. En aften med god mad 
og en masse snak. 
Nu venter 2022, hvor vi kan hå-
be at Covid-19, ikke kommer  
til at sætte sit præg på, hvad vi 
kan og ikke kan. 
Vi håber at kunne lave en ind-
vielse af aktiviteterne på det 
rekreative område ved Mosen, 
når foråret melder sin an-
komst. 
På Rørup Sogneforening's veg-
ne vil jeg gerne takke alle, som 
i det forgange år, har ydet en 
indsats i Rørup Sogneforening. 
 

Med ønsket om  
et Godt Nytår for alle 
           Finn Jørgensen 
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KONTINGENT  2022 

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  2022 

PÅ FORHÅND TAK  ! 

Ved fælles hjælp kan vi styrke lokalsamfundet 

     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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MØD OP OG GØR  DIN INDFLYDELSE  GÆLDENDE 
 LAD OS HØRE DINE IDEER  FOR  FREMTIDEN I RØRUP SOGN 

GENERALFORSAMLINGER 
i 

BORGERHUSET 

Rørup Sogneforening  
afholder  

Generalforsamling 
TIRSDAG 22. FEBRUAR 2022  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 

GENERALFORSAMLINGER 
 

Rørup Sogneforenng og Støtteforeningen har ikke  
afholdt Generalforsamlinger i 2021 p.g.a. Corona. 

Vi håber, at kunne afholde dem tirsdag d. 22. februar for  
at aflægge beretning og regnskab m.m. for 2020 og 2021.  

Samtidig skal vi have valgt to nye suppleanter i  
sogneforeningen, da vores nuværende er fraflyttet området. 

Vi håber, at rigtig mange vil møde op til generalforsamlingerne. 
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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 27. januar 2022  Kl. 18.00 

i 

 BORGERHUSET 
 

Dagsorden ifølge vedtægter. 
Eventuelle forslag afleveres til formanden  

Henrik Rosengreen, Gl. Hovedvej 22 senest 1 uge før 
 
 

Bestyrelsen håber at generalforsamlingen 2022  
kan afholdes uden restriktioner. 

Der bydes på en varm anretning til de fremmødte,  
så tilmelding skal ske til vandværkets formand på  

formand@etterupvand.dk 
 

I tilfælde af nye restriktioner , der vil medføre aflysning  
af fysisk fremmøde, vil bestyrelsen søge at gennemføre  

generalforsamlingen online via Microsoft Teams. 
Kontakt formanden på formand@etterupvand.dk  

for detaljer og link til mødet. 

Tlf. 28 10 78 09  

mailto:formand@etterupvand.dk
mailto:formand@etterupvand.dk
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Nytårshilsen 2021/ 22 
fra Rørup Lokalråd 
Vi har næsten flyttet et bjerg. 
 

Ved afslutning af 2020 skrev jeg, at 
jeg troede på, at vi fik en vaccine 
mod Corona, som kunne gøre os 
trygge ved at omgås andre menne-
sker. Det fik vi, dog har vi måttet 
sande at Corona ikke er så nem at 
slippe af med, idet der hele tiden 
kommer nye varianter, som der ta-
ges livtag med. Der arbejdes hele 
tiden på at forbedre vacciner og be-
handlingsmidler, så vi må håbe, at vi 
kommer ud af pandemien i 2022. 
Servicecenter Grønnemose er godt 
på vej – vi byder hjertelig velkommen 
til MC. Donalds, som tillige med El-
ladestation fra firmaet Allego, blev 
indviet den 15.12.21, samt til OK 
tankanlæg samt vaskehal som i skri-
vende stund kun er på vej. 
Cykelstien blev indviet den 16.10.21, 
med rigtig god tilslutning. Desværre 
har der været hærværk på ledninger 
og master til belysning, men vi håber 
at alt bliver godt inden længe. Der er 
i skrivende stund lys på dele af 
strækningen og det skal nok komme 
til at virke rigtig fint, når det er fær-
digt. 
P.t. er der lagt op til en 3. etape af 
stien, så det bliver sikkerhedsmæs-
sigt forsvarligt at komme helt ind til 
Aarup by. Dette er sket på vores for-
anledning. Lige nu er det et spørgs-
mål om at måtte bruge det tilskud, 
som er til overs fra etape 1 og 2, det 
er der ansøgt om. Derudover er der 
også noget til overs, fra det oprinde-
lige budget, det vil vi holde det nye 
MTP og byråd op på.                                               

 
 
 
 
 
 
Vi er vedholdende og giver ikke op 
før det er så sikkert som det kan bli-
ve.  
Et helt særligt ønske for byen ser ud 
til at gå i opfyldelse. Vi vil gerne ha-
ve byen/ området, udvidet både med 
erhverv og med boliger. Det sker nu 
med et nyt erhvervsområde langs 
Gelstedvej og Ny Hækkebøllevej. 
Det er et rigtig spændende projekt, 
som vi venter os meget af. Dog skal 
der gøres meget for at trafiksikre, 
både på Gelstedvej og ved krydset 
Gelstedvej/Gl. Hovedvej.  
Der er sendt høringssvar til Trafik-
sikkerhedsplanen og til Forhøring på 
nyt erhvervsområde, hvor der er sat 
fokus på sikkerhed på strækningen. 
Der ser nu ud til at blive mere aktivi-
tet, på det gamle industriområde i 
kraft af at Munck Forsyning og MJ. 
Erikson har indtaget pladsen ved 
siden af LC. Lakering. Vi håber at 
det bliver til gavn for alle. 
2 andre virksomheder er kommet til, 
det er Kongsbjerg Teknik der er ryk-
ket ind på adressen Industrivej 6 i 
Grønnemose –   tidligere lå  
Grønnemose Maskinforretning på 
stedet.  
Den gamle Gokarthal Industrivej 8 er 
i blevet overtaget af Pyrosan, som 
kommer fra Ejby.  
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Desuden har en lokal Garnforretning 
haft stor succes i 2021, det er Strik 
og Stil på Gl. Hovedvej 8, 5560 
Aarup, det er både en garnbutik som 
sælger garn, laver strikkekurser og 
en Webbutik. 
Det allervigtigste: 
Afledt af det nye område med indu-
stri, får vi nu omlagt ”Skoletrekanten 
til Boligområde.           
Det er en kæmpe sejr for os.  
Vi vil byde på Champagne i det nye 
år.  
Tak til alle, der gjorde det muligt at 
gøre kommunen opmærksom, på at 
industri skal ligge på den side af Ho-
vedvejen, hvor det nu er bestemt. 
Særlig tak til Søren Bækholm, som 
stillede jord til rådighed, for salg til 
erhvervsformål!  
Tak til Poul Poulsen som har ført en 
vedholdende politik ang. Trekanten 
og som nu lykkes med det, her på det 
sidste byrådsmøde som folkevalgt 
politiker. Desværre har vi efter 1.1.22 
ikke en lokal mand på tinge, men an-
dre har i valgløfter lovet at gøre tje-
neste, for vores lokalområde.  
Tak til Sogneforeningen for samar-
bejdet og til alle som støtter op om 
Røst. 

     Rigtig godt nytår  
       til alle fra Røst. 
   På lokalrådets vegne 
        Inge Bünning 

I 2022 arrangeres IT-hjælp  
hver anden mandag  
fra  kl. 13.45 - 15.45    

i  Borgerhusets  kælder.  
Vi starter  mandag 24. januar  

og  kører i første omgang  
til og med 21. marts. 

Der kræves medlemskab  
af Rørup Sogneforening  

og fast gebyr kr. 20,- pr. gang 
Godt Nytår 

Hilsen  Inge Bünning 
Valmuevænget 11 

26 57 94 88 

IT - WORKSHOP    
i 

RØRUP BORGERHUS 

MED FORBEHOLD FOR 
NEDLUKNING P.G.A. CORONA 
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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 

Så skulle vi starte et nyt år med 

SANGAFTENER  I   BORGERHUSET 

ONSDAG 12. JANUAR 2022 
det bliver vi desværre nødt til at aflyse, 
men håber på, at vi kan starte i februar 

 
 

Med Lisbeth Nielsen ved klaveret og som fortæller  
skal vi  hygge os med  sang, kaffe og en masse snak. 

 

ANDEN ONSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30 
 

9. Februar, 9. Marts og 13. April 
 

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. 23 47 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 
                    ”Musik På Industrien”  
      er klar med ny koncertsæson i Aarup  
Musik På Industrien har vanen tro, et varieret 
koncertprogram i 2022. 
I januar er der folkrock ved skotske ”Tide 
Lines” d. 22/1 og d. 29/1 blues/soul med den 
danske blueswoman ”Sahra da Silva”. 
Februar byder blandt andet på dansk pop 
med ”Keld & Hilda” d. 4/2.  
Vi har denne gang valgt en pakke med 
RåstofKoncerter, med fokus på danske up-
coming bands med stort potentiale - med 
deres egne tekster og melodier. Den første 
er d. 19/2 med ”Chasing Grace”. Pakken med 
3 RåstofKoncerter kan købes ganske billigt, 
med garanti for store oplevelser.  
Der er mange flere koncerter til salg - tjek 
derfor Musik På Industriens hjemmeside for 
information om kommende koncerter og se 
videoer med kunstnerne. – Der vil løbende 
blive sat flere koncerter til salg.  
I skrivende stund kan der afholdes koncerter 
som vanligt på Industrien. Ifølge 
retningslinjerne kan der afholdes koncerter 
med siddende publikum, blot der vises 
gyldigt coronapas ved indgangen.  
Billetter sælges på hjemmesiden https://
www.mpia.dk  - eller ved døren på 
koncertaftenen.  

https://www.mpia.dk/
https://www.mpia.dk/
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2022 
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 foreningerne 
 kan fungere og opretholde et stort, alsidigt virkefelt. 
 

    Derfor vil vi gerne invitere alle frivillige hjælpere   
                                                 til 

Nytårskur med et lettere traktement 

Lørdag  29. januar 2022 kl. 14 -16 
                                 i  

                   Borgerhuset           
 

    Invitationer udsendes lige efter nytår 

VI  HÅBER PÅ, AT DET BLIVER MULIGT AT GENNEMFØRE  
ARRANGEMENTET, MEN MÅ TAGE FORBEHOLD FOR EVT. 

FORLÆNGELSE  AF CORONARESTRIKTIONER. 



13 

Kommunal orientering    v/ Poul Poulsen 

Allerførst tak til de af jer, der stemte 
på mig ved KV`21. Desværre rakte 
det ikke til genvalg, så jeg takker af 
efter 24 spændende og lærerige år i 
lokalpolitik. Jeg så gerne, at flere 
engagerede sig lokalpolitisk og i det 
parti/den liste, som man nu sympati-
serer med. Det giver en enorm ind-
sigt i hvordan tingene hænger sam-
men. 
Der sker rigtig meget i Rørup/
Grønnemose netop nu. 46ha erhverv 
på begge sider af Gelstedvej, og 
hvor halvdelen er solgt. Nu skal der 
laves kommuneplantillæg og lokal-
plan for at komme videre. Hækkebøl-
leborgerne er naturligvis bekymret 
for hvad det vil betyde for deres om-
råde, ikke mindst trafikken på Hæk-
kebøllevej. Vejen belastes allerede i 
dag ifm. ulykker på motorvejen, så 
viser GPS den vej. Jeg kan  sige, at 
trafikføringen til de 2 erhvervsområ-
der begge bliver til Gelstedvej. Hæk-
kebøllevej vil aldrig kunne tage mere 
og slet ikke tung trafik. Ligeledes 
opmærksomhed på det trafikale på 
Gelstedvej og Rørupgyden. Der bli-
ver offentlig høring med borgermø-
de, når Kommuneplan og lokalplan 
er udarbejdet. 
Det nye erhvervsområde har gjort 
det muligt, at igangsætte planlæg-
ningen for den længe ønskede æn-
dring af Skoletrekanten fra erhvervs-
område til boliger. I den forbindelse 
laves støjberegninger ift. motorvejen 
og den nye jernbane, der kan være 
afgørende for, hvorledes og hvordan 
området kan udnyttes. Spændende 
proces. 
Med alle disse tiltag er vores område 
med et ændret til et vækstområde, 
og prøv et kig i helikopterperspektiv. 
Rørup, Grønnemose, Hækkebølle, 
Gribsvad, Etterup og Grønnemose 

vokser stort set 
sammen til et hele!  
En sådan udvikling 
kan og vil forment-
lig føre mere med 
sig, eks. en daglig-
varebutik og må-
ske fjernvarme, 
som nogen har 
snakket om.  
Hvis Assens Fjernvarme kommer til 
Aarup, ja så er det ikke urealistisk. 
Erhverv skal jo også bruge varme. 
En god ide kunne være at kontakte 
Marc Roar Hintse, direktør for As-
sens Fjernvarme, og høre hans vur-
dering. 
En ting jeg er lykkedes med politisk 
er puljen til renovering og udvikling 
af klub- og samlingshuse. Reglerne 
er nu ændret, så frivilligt arbejde kan 
tælle med i beregning af tilskud. Til 
gengæld er tilskudsprocenten hævet 
fra 50 til 60%. For arbejde, der kræ-
ver autorisation er tilskuddet på 
75%. Nu har vi et rigtig flot og indby-
dende sognehus, men onsdagshol-
det er jo gode til at udtænke forbed-
ringer! 
Selvom jeg stopper i byrådet, er jeg 
jo stadig politisk interesseret og en-
gageret, og har derfor takket ja til 
fortsat at skrive denne side i Rørup 
Nyt. Der sker så meget nyt, spæn-
dende og udviklende i vores område. 
 

I ønskes alle  
en rigtig glædelig jul  

og et rigtig godt nytår. 
 

Poul Poulsen,  
Gelstedvej 25, Rørup   

5560 Aarup 
Tlf. 23  30 31 62 
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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  3. JANUAR Kl. 19.30 

i 

FJELSTED FORSAMLINGSHUS 

 

STØT BANKOSPILLET... 
DE STØTTER OS… 

OG  HJÆLPER  OS  MED  AT  VEDLIGEHOLDE,  
UDBYGGE  OG  BEVARE  BORGERHUSET. 

STØTTEFORENINGEN 
til 

RØRUP SOGNEFORENING 

Gevinster for ca. 20.000 kr. 
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 DER   ER  PLADS   TIL NYE  SPILLERE,  BÅDE  FASTE OG SOM AFLØSERE 

PÅ  GENSYN  I  2022 
HILSEN 

Henrik Skindbjerg   Irisvænget 2   Tlf  30 92 05 88 

BADMINTON  
på 

Lærkeskolen 
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Gudstjenester 
 i  

Rørup kirke  

 Januar – Marts 2022 
 

Januar 
 

Søndag d.   9.     1. s. e. H3K     ingen 
Søndag d. 16.     2. s. e. H3K     9.00 (JV) 
Søndag d. 23.     3. s. e. H3K     9.00 
Søndag d. 30.     4. s. e. H3K      10.15  
 
Februar 
 

Søndag d.   6.     S. s. e. H3K      9.00 (JV) 
Søndag d. 13.    Septuagesima   10.15 
Søndag d. 20.    Seksagesima      ingen 
Søndag d. 27.    Fastelavn       10.15 
 
Marts 
 

Søndag d.   6.      1. s. i fasten       ingen 
Søndag d. 13.      2. s. i fasten       9.00 (JV) 
Søndag d. 20.      3. s. i fasten       ingen 
Søndag d. 27.       midfaste         10.15 
 

                   JV – John Vestergaard 

Rørup Kirke 

Nørkle cafeen: 
Kom og vær med.  

Vi hygger og nørkler  
hver anden onsdag i ulige uger  

fra kl. 14.00 -  16.00 
Vi syr og broderer bl.a. dåbsser- 
vietter med navn og dato på,  der 

bruges og  gives  til dåbsbørn,  
som bliver døbt i Kirken.                                                                                                                             

Poignetter til præstekjoler -  
kalk og disk servietter. 

Vi strikker -  hækler forskellige ting, 
som sælges og pengene går 

ubeskåret til en ny dåbskande 
Har du tid og lyst er du hjertelig 

velkommen i graverhuset, 
Gelsted vej 34, Rørup 
( ved siden af Kirken ) 
Annelise H. Madsen   

Tlf: 22 86 86 54 

Fredag den 5. november blev 
kirkeklokkerne igen kranet ind  
på plads og mandag i uge 46,  
kunne de høres vidt omkring.  
Kirken  fik  besøg  af   national-
museets klokkekonsulent, som 
skulle godkende klokkearbejdet. 
Vindfløjen:    
Kugle, vimpel og stjerne er re-
staureret og klar til at blive sat op. 
Vi glæder os til det hele bliver 
færdigt  og at det røde stillads 
kommer ned, så Rørup sogn får sit 
vartegn igen, nemlig et nyrestau-
reret Kirketårn og med vindfløjen 
på. 
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Indvielse... 

Første spadestik…. 

Festlig åbning.... 

Nyt tr
afik

center....
. 

   2021 blev et skelsættende år for Grønnemose. 
 

Årets begivenheder, der peger på en lys fremtid: 
 

Cykelsti  "Grønnemose - Aarup" gennemført og indviet. 
 

OK benzin beslutter at oprette benzinstation  
og vaskehal med forbindelse til Industrivej 

 

Stor, ukendt transportvirksomhed etablerer  
sig i Rørup og vil bygge snarest muligt. 

 

Kommunen køber stort areal med henblik  
på erhvervsbyggeri ved Hækkebølle. 

 

McDonald's fastfood-kæden åbner ved rundkørslen  
og ALLEGO opretter 8 el-standere her. 

 

"Skoletrekanten" ændres (endeligt) 
fra erhverv til boligbebyggelse. 

 

Vi har gennem år udviklet et stærkt lokalsamfund.  
Vi har trofast fulgt vore planer. 

Vi har med indædt vilje og tro vist vejen  
fra  afvikling  til udvikling  af  landsbyen.  

Med disse resultater  
ønskes alle et Godt Nytår.  

JB  

Aflevering af 
underskrifter  .... 

Nyt boligområde.... 

Nyt in
dustriområde....
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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 


