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En regnvejrsdag har lukket
for himlens fjerne blå,
og når du løfter blikket
er verden grå,
men græs og korn og blomster
ta’r brusebad i dag,
de strækker sig i sprøjtet
Og marsk og marker sukker,
med velbehag.
mens dråber siler ned
til tusind kerners sommer
og frugtbarhed,
og farverne bli’r dybe
i græs og korn og træer,
nu sommerlandet drikker
dit regnvejrsvejr.
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING
FORMANDEN HAR ORDET :
LIDT OM RØRUP BORGERHUS
Rørup Sogneforening, og dermed hele området, har et samlingssted, som bruges til mange ting, både i hverdagen, til
forenings arrangementer og
private fester.
Det har været foreningsejet
siden starten af 1980´erne.
I de første mange år uden megen ombygning af den tidligere inspektør bolig, men dog
brugbar til forskellige arrangementer og private fester.
I 2008 blev der foretaget en
gennemgribende ombygning
og udvidelse af huset.
Dette gav et nyt og lyst Borgerhus, som blev et meget anvendelig samlingssted.
Arbejdet blev udført af frivillig
ulønnet arbejdskraft med støtte af bl.a. Lokale og Anlægsfonden og Assens Kommune.
Siden er det blevet vedligeholdt og udbygget med en depot / værksteds bygning af
Onsdagsholdet, som også udfører frivilligt ulønnet arbejde
for Borgerhuset.
En anden væsentlig faktor til
at bevare Borgerhuset gode
standard, er Støtteforeningen
til Rørup Sogneforening.

Den har givet et stort
bidrag for tilstedeværelsen af
Borgerhuset, både ved det
oprindelig køb, men sandelig
også ved ombygning, vedligeholdelse og ved nyanskaffelser i tidens løb.
Senest har Støtteforeningen,
her i foråret, sponseret 2 nye
køleskabe og 1 vinkøleskab,
et hegn ved parkeringspladsen og en gulvvaskemaskine.
Dette er Rørup Sogneforening
meget taknemmelige for.
Man hører og læser om andre
Forsamlingshuse, som kæmper med "blot" at få økonomi
til simpel vedligeholdelse, så vi
må "juble" over, at vi har et
Borgerhus, som bliver vedligeholdt og at vi har økonomisk
støtte fra vores Støtteforening
til stadige ny-investeringer.
Med ønsket om
en god sommer for alle.
Finn Jørgensen
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SANKT HANS

SØNDAG 23. JUNI 2019

32 voksne og 4 børn
var til spisning af medbragt mad, der blev tilberedt på grillen.
Så var der kaffe med
hjemmebagt kage.
Bålet blev tændt ca.
kl 21.00 og flere kom til
og var med til at synge
”Midsommersangen”
og ”Du danske sommer
jeg elsker dig”.
Fantastisk vejr til et
hyggeligt arrangement.

Bliv medlem af

Rørup Sogneforening
KONTINGENT 2019
Kontingentet giver dig mulighed for at deltage i foreningens 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.

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

Bålhytte og multibane
I 2009 blev der som følge af flere arbejdsgruppers
arbejde lavet en Udviklingsplan for Rørup Sogn.
Heri skitseredes bl.a. en plan for et rekreativt område i ”Grønnemosen.”
Det er nu ved at blive til virkelighed.
I april udgaven af bladet skrev jeg om planen med
anlæggelse af bålhytte og multibane i landsbyen
Grønnemose.
En multibane er et areal som er omgivet med bander af træ og med et fast mål i hver ende.
Banen bliver på 12 gange 24 meter svarende til
288 m2 og med naturgræs underlag. Der skal kunne spilles fodbold, håndbold og andre boldspil,
f.eks. kurvebold, der dog behøver en kurv placeret
over de faste mål.
Det er sogneforeningens ønske og håb, at
området med multibane, bålhytten, søen, broen og frugthave med tiden vil blive et mødested med mulighed for forskellige aktiviteter
til glæde for ikke mindst de yngre årgange fra
alle dele af Rørup sogn. At det bliver et samlings- og mødested som det, der efter sigende
udfoldede sig efter opførelsen af Rørup centralskole i 1965 med forskellige boldbaner
tilknyttet skolen.
Multibanen er nu blevet anlagt og tilsået og venter på, at et antal frivillige
med Martin Nør som leder opsætter bander med faste mål, når græsset er
groet tæt. For tiden arbejdes med opsætning af en stor bålhytte.
Den forventes færdig meget snart.
Du kan stadig melde dig som frivillig til
Martin Nør!!
Har du ikke tidligere besøgt det rekreative
areal på 20000 m2, som vi har fået overdraget af kommunen, ja så vil jeg opfordre
til at gøre en udflugt dertil. Det er allerede
nu et besøg værd! Du finder det bl.a. ved
at dreje af fra Gammel Hovedvej og køre
200 meter op ad Dybmosevej.
Det ligger til højre efter den gule ejendom.
Du kan også finde frem til det ved at køre ned i bunden af Valmuevænget.
Hele anlægget ventes efter planen gjort færdig i september.
Der vil blive afholdt en festlig, officiel indvielse,
som vil blive meddelt på www.rørup.dk, på facebook og i Folkebladet.
Jens Bartholin, Rørup Sogneforening
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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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SKITSE
OVER
SERVICECENTER
GRØNNEMOSE
Lokalplan for området ved
Industrivej / Gl. Hovedvej
er sendt i høring af Assens
Kommune, med svartid senest d. 16 Juli 2019.
Her er
Rørup Sogneforenings høringssvar til Assens Kommune:
Hørings svar - Lokalplan 2.1-4 ang.
Servicecenter Industrivej, Grønnemose
Bestyrelsen i Rørup Sogneforening har med interesse læst Lokalplan 2.1-4 ang. Service center i Grønnemose.
Vi har ingen indvendinger mod, at der oprettes dette Servicecenter, men er derimod meget glade for, at der sker en udvikling på stedet. Området, hvor det skal etableres, trænger til et
løft fra en forfalden gammel bygning til et sted, som er pænt
og hvor der er aktivitet.
Ligeledes har vi fornylig mistet vores eneste indkøbsmulighed
i området. Dette kan et Service center muligvis afhjælpe.
Så på Bestyrelsens i Rørup Sogneforening vegne kan vi kun
støtte oprettelse af dette.
Rørup Sogneforening
Finn Jørgensen

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

BRUG
VORE ANNONCØRER

Skolevej 39 Grønnemose
5560 Aarup

DE STØTTER OS

Telefon. 64 43 16 41

www.byggefirmavestfyn.dk
8

Rørup
Sogneforening

Kommunal orientering v/ Poul Poulsen
Den altdominerende overskrift på det
politiske arbejde i disse år er at få
styr på driftsøkonomien. I år forstærkes problemet af, at kommunens kasse ikke kan klare flere tillægsbevillinger. Regnskabet for 2018 viste et
merforbrug på de 3 store områder Social & Sundhed, Undervisning,
Børn og Familie og Erhverv, Beskæftigelse og Kultur - på i alt 62 mill., der
er overført til 2019. For at være på
forkant satte økonomiudvalget gang i
arbejdet med at udarbejde et såkaldt
Råderumskatalog. Alle udvalg skulle
indstille blokke på 2% af deres budget. Derfor ligger der pt. et katalog på
i alt 38 mill., der indgår i budgetarbejdet i august/september! Oven i dette
har vi fået første budgetopfølgning pr
30/4. De første 4 måneder viser fremregnet for hele året et merforbrug på
52 mill! Dvs. et minus på i alt 114 mill.
På den dystre baggrund har ØK
iværksat et hurtigt analysearbejde via
vores revisionsfirma!
Jeg har hørt mange sige, at bare vi
kom under administration, af Indenrigsministeriet! Det ville hjælpe. For
mig ville det være et politisk fallit. Ministeriets embedsmænd kan ikke noget, vi ikke kan. Vi skal blot kunne
enes om ”alle ubehagelighederne” i
byrådet. Da vi samtidig vil udvikle og
trække ikke mindst investorer til, så
er og bliver forudsætningen, at Byrådet står sammen! Det giver stabilitet,
indadtil og udadtil. Det har vi set og
hørt fra flere andre kommuner.
Vi er blot ikke der i Assens!
Desværre.
En måde at ”redde kommunens kasse” på, er at udsætte anlægsprojekter fra 2019 til de kommende år, og
desuden afsætte færre penge til anlæg fremover. Det skete sidste år,

men det lykkedes at
fastholde cykelstien
Grønnemose/Aarup
på listen. Der er i år
lavet en del forarbejde, og planlægningen
var at erhverve jorden
i 2019, og igangsætte arbejdet med
etape 1 i foråret 2020.
Desuden har vi søgt om at få overført
en puljebevilling fra Vejdirektoratet
på 6 mill til netop den cykelsti. Se den
godt formulerede ansøgning på kommunens hjemmeside under orientering i referat fra MTP`s udvalgsmøde
3/6.
Ikke desto mindre er en udsættelse af
cykelstien igen på dagsordenen, og
denne gang måske ikke blot et enkelt
år!!! Sagen afgøres på byrådsmødet
d. 26/6. Jeg arbejder i det stille på at
stien kan realiseres. Jeg håber og
tror, at det vil lykkes. I politik kan man
dog aldrig være helt sikker.
Jeg håber, at vi om nogle dage kan
læse i aviserne og på nettet, at cykelstien stadig er aktuel !
Vi har vedtaget en Planstrategi 2019,
der er forløberen for revision af Kommuneplanen. Planstrategien skal i
høring indtil 4/9, og der bliver et borgermøde i august. Planstrategien omsætter kommunens Vision 2030 til en
strategi for revision af kommuneplanen. Et spændende dokument, og jeg
håber mange vil møde op til borgermødet, samt afgive høringssvar.
Jeg vil ønske en god sommer til alle.
Poul Poulsen, Gelstedvej 25, Rørup
5560 Aarup
Tlf. 23303162
E-mail: popou@assens.dk
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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

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

Vi holder ferie i Juli og August
Starter igen Torsdag 5. September
GOD SOMMER
HILSEN BRITTA
Tlf.: 22 38 11 91

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. 800,-

Fredag

kr. 1000,-

Lørdag

kr. 1200,-

Søndag

kr. 1000,-

Lørdag+Søndag

kr. 1700,-

(Fredag+ Lørdag)

Rengøring
(obligatorisk)
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kr. 400,-

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, bare én gang !!

STØT BANKOSPILLET...

VI STØTTER SOGNEFORENINGEN…
OG HJÆLPER MED AT VEDLIGEHOLDE,
UDBYGGE OG BEVARE BORGERHUSET.
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IT - WORKSHOP SÆSON 2019/20
i

RØRUP BORGERHUS
Vi starter op igen
Mandag 9. September
kl. 17.00 - 19.00
Igen i år bliver det hver anden uge
D.v.s. de ulige uger.
Vi vil arbejde med PC, Ipad, Tablet og Mobiltlf.
Kom gerne med ønsker til,
hvad vi skal fordybe os i.
GOD SOMMER
Hilsen Inge Bünning
Valmuevænget 11
26 57 94 88

BADMINTON
Der spilles badminton som sidste år på Lærkeskolen
Sæsonen starter Tirsdag 3. september 2018

Tilmelding skal ske til Tommy, Skolevej 26 ,
TLF . : 64 43 14 95 / 60 70 13 86
senest Tirsdag 20. august
Jeg ønsker alle en god sommer
Med venlig hilsen
Tommy
NYE SPILLERE EFTERLYSES
DER ER PLADS TIL FLERE
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SANGAFTENER
I BORGERHUSET
Så starter vi igen vore hyggelige sangaftener i Borgerhuset.
Med Lisbeth Nielsen ved klaveret og som fortæller
hygger vi os med sang, kaffe og en masse snak.

Vi begynder Onsdag 11. September kl 19.30
og derefter 9. oktober, 13. november og 11. december

Aftenen er uforpligtende, vi synger, drikker kaffe og har det hyggeligt sammen.
Ingen krav om sangstemme, man kan frit være med, også bare på en lytter !

Tag selv brød med til kaffen.

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

Hvem kan
være sur
og synge
samtidig ?

Alle er velkomne.
Vil du vide mere, så kontakt Ivan tlf. 64 43 37 43

PRÆMIE L’HOMBRE
Der spilles præmie-l’hombre

I KÆLDERLOKALET
RØRUP BORGERHUS
HVER TORSDAG KL. 19.30
Vi starter sæsonen 5. september

INDSKUD :

MEGET
FLOTTE
PRÆMIER

Kr. 50,-

Mulighed for undervisning
For yderligere oplysninger
Kontakt Kaj Ove 61 75 49 19 eller Ivan Tlf. 64 43 37 43
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LIDT NOSTALGI
SKOLEBILLEDER

RØRUP SKOLE
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ER DER NOGEN
DER KENDER...
ÅRSTAL ???
NAVNE ???
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Alt i reparation af person– og varevogne
Industrivej 4 Grønnemose 5560 Aarup Tlf.:64431605

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