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RØRUP 
SOGNEBLAD  TIL  SAMTLIGE  HUSSTANDE  I  RØRUP  SOGN 

Reparationer af alle mærker 
 

Gratis lånebil ved reparation 
 

Klargøring til syn 
 

Fast service 
 

Forsikringsskader 
 

Aut. rudereparatør 

 Klokholm Automobiler 
Per Poulsen 

Gl. Hovedvej 87 ● 5560 Aarup ●Tlf. 64881300 

 

Industrivej 6 
5560 Årup                                                

64 43 14 03  

NYT 
    Årgang  nr. 22  Juli 2020 

MEGET  LET 1,3 kW MOTORSAV 
Stihl MS 193 C-E 

Komfortabel og let 1,3 kW motorsav med en moderne 2-MIX 
motor, som giver bedre forbrænding og mindre brændstoffor-
brug. 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 

 TILBUD NU  
  Kr. 2.100,- 

  incl. moms  

Tilbud gælder så længe lager haves 

Morgen ved skovsøen….. 
Erholm Østerskov 

FODBOLDTURNERING                SIDE 13 

 FOREDRAG                                     SIDE 5 

SANGAFTENER                             SIDE  17 
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Næste Rørup NYT  
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            15 September 2020 
 

Rørup Sogneforening  
       Bestyrelsen 2020 

 

Formand 
Finn Jørgensen                   64 43 23 21 
fipo.joergensen@gmail.com 
 

Næstformand 
Frode Bentsen                     30 70 13 09 
frodebentsen@gmail.com 
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Connie Neumann                40 30 35 52 
zenta1@outlook.dk 
 

Sekretær 
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kirstendam@hotmail.dk 
 

Bestyrelsesmedlem : 
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                         Hjemmeside : 
WWW . RØRUP. DK 

1.Goddag, I lysegrønne træer.  
Goddag du himmel blå!  
Goddag, du lette fuglehær,  
goddag, i blomster små!  
O hvor det dog er dejligt, 
o, hvilket trylleri,  
At vandre under skovens træer, 
at være i det fri.  
 

2. Du lille blomst i græsset der,  
du stjerne på min sti!  
O, hils min lille hjertenskær,  
når hun dig går forbi.  
O hvor det dog er dejligt,  
o, hvilket trylleri,  
At vandre mellem blomster små,  
at være i det fri.  

3. Du lille fugl på grenen hist,  
med stemmens friske klang,  
o, sad jeg hos dig på din kvist,  
i kor jeg med dig sang.  
O hvor det dog er dejligt,  
o, hvilket trylleri,  
At høre på den fuglesang,  
at være i det fri.  
 

4. Du lyse klare himmel blå,  
du hav af ro og fred!  
O, send fra dine engle små  
en hilsen til mig ned !  
O hvor det dog er dejligt,  
o, hvilket trylleri,  
At favnes af guds himmel blå,  
at være i det fri.   

God dag, I lysegrønne træer ... (I det fri.)  
Tekst: Vilhelm Fristrup, 1855-1913    Melodi: Fritz Andersen 1829-1910   
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING 

Det Corona ramte Forår …... 
 

Rørup Sogneforenings aktiviteter i det forløbne forår blev 

som så mange andre aktiviteter i samfundet ramt af ned-

lukning på grund af Covid19 virus. 
 

Så det er en ganske anderledes tid med ingen eller kun lidt 

social kontakt……men det kan selvfølgelig ikke være an-

derledes, når sundheden er truet. 
 

Nu er sommeren kommet, hvor der er lukket lidt op for me-

re social kontakt. 
 

Rørup Sogneforening er begyndt at planlægge arrange-

menter for eftersommeren og efteråret, i håbet om at Co-

rona situationen bliver mere normaliseret. 
 

Det er nogle af de arrangementer, som blev aflyst i foråret. 
 

Beboermøde ang. det rekreative område ved mosen 

 - hvor vi håber, at rigtig mange vil deltage og medbringe 

ideer til, hvad området yderligere skal indeholde og bru-

ges til i fremtiden. 
 

I oktober måned vil vi afholde foredrag med den kendte 

forfatter og tidligere chefredaktør Arne Mariager -  

foredraget kalder foredragsholderen - ”Et godt grin"  

          - og det bliver der rig lejlighed  til. 
 

         Med ønsket om  

                       en fortsat God Sommer 

                                              Finn Jørgensen 
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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 

        

 

Kontingentet giver dig mulighed for at deltage i forenin- 
gens 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.                                   

KONTINGENT 2020 

Bliv medlem af 

Rørup Sogneforening 

Rørup Sogn har mistet en af sine ildsjæle. 
Børge Padkjær Nielsen sov stille ind på Svendborg  
Sygehus fredag 19. juni. efter nogen tids sygdom. 
Børge var i al sin tid i Grønnemose stærkt engageret i 
det lokale foreningsliv. 
I 1968 var han medstifter af Rørup Borgerforening. 
I 1977 indtrådte han i bestyrelsen for Støtteforeningen 
til Rørup Boldklub, hvor han har ydet en stor indsats 
ved bankospillet i Fjelsted hver mandag i mange år. 
Også i forbindelse med borgerhuset skylder vi Børge 

en stor tak, ikke mindst ved den store ombygning i 2008. 
Vi, der lærte Børge at kende i foreninger, ved bankospil og  Onsdagshold 
vil savne ham og mindes ham som en kær ven og kammerat. 

                                     Æret være mindet om Børge 
                                                                                                                      Ivan 

Mindeord om Børge Padkær Nielsen 



5 

” ET GODT GRIN ” 

Foredrag 
med 

Arne Mariager 
Fåborg 

Forfatter og tidl. chefredaktør 

Sammen har vi i Danmark skabt et herligt samfund,  
men der bliver grinet for lidt og det er ærgerligt. 

Det er så godt at grine sammen. 
Humor er verdens bedste medicin … 

og er helt uden bivirkninger. 
Et meget muntert foredrag proppet med sjove historier. 

Og hvor usandsynligt det end lyder, 
så er de fleste hentet fra virkeligheden. 

Onsdag d. 7. oktober  kl. 19.30 
i 

Borgerhuset 

Pris pr. person  Kr. 80,- 

Tilmelding til Connie Neumann tlf. 40 30 35 52 
senest  30. september 

 

Beløbet bedes indbetalt på konto i Totalbanken 
6880  -  11077 senest 30. september 

Latter er godt for hjernen og styrker immunforsvaret !!! 
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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  

Beboermøde 
om 

” Det rekreative område ved mosen” 
Onsdag d. 16. september Kl. 19.30 

i 

Borgerhuset’s  Kælder 

 Sidste  og forrige år blev der bygget bålhytte,  
etableret multibane og plantet frugtlund på arealet. 

Men hvad kan der laves på det resterende,  
eller hvad skal det anvendes til  ???? 
Krolfbane ?  Cykel-crossbane ?  Motionsplads ? 

Mere beplantning ?  Eller ? 
 

Bestyrelsen har ikke nogen færdig plan, 
så hvis du har idéer, ønsker eller evt. vil 
medvirke til mulige planer for området, 

så mød op i kælderen i Borgerhuset 

VEL 
MØDT 
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Telefon. 64 43 16 41 
www.byggefirmavestfyn.dk 

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed 

Skolevej 39   Grønnemose 
5560 Aarup 

 
 

  

Telefon.: 64 49 11 95 • Mobil.: 27 11 17 55 • Mail.: aalsbo-smedie@mail.tele.dk 

Renoveringsarbejder bevaringsværdige bygninger. 
Aut. V:V:S. installatør,smedearbejde. 
Stokerfyr, oliefyr, gasfyr. 

Aalsbo Smedie og VVS 
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Nyt fra  
Rørup Lokalråd 
Jeg bliver af og til spurgt om forskel-
lige ting, som vi har beskæftiget os 
med i Røst. 
 

1.Hvad bliver det til med cykelstien ?   

2.Har man opgivet det omtalte servi- 
    cecenter ? 
 

Her kommer lidt svar på disse 
spørgsmål : 
 

1. 
Der ligger mange ting til hinder for,                   
at man ikke allerede er gået i gang 
med cykelstien, dels skal der være 
det, der kaldes åstedsforretning i 
forbindelse med køb af jord, dels 
skal fremstilles udbudsmateriale; 
men alt skulle køre planmæssigt til 
at kunne præsentere udbudsmateri-
ale snarest og derefter komme i 
gang med hele stien, altså både eta-
pe 1 og 2 på en gang ca. 1.10.20 og 
blive færdige i 2021.  
Det glæder vi os rigtig meget til. 
 

2.  
Ligeledes er der forskellige forhin-
dringer med servicecentret grundet 
Corona og den opgave, det er at 
sætte en Pylon, så den er synlig fra 
Motorvejen.  De fastfoodvirksomhe-
der, som skal være en del af centret 
har rigtig ondt i økonomien, og det 
er også den meget omtalte Corona 
der er skyld i det.   
Men det skal oplyses, at det IKKE er 
opgivet, det bliver kun forsinket. 
  
Som man kan se andet sted her på 
siden har vi planlagt generalforsam-
ling den 29/9-2020, og det er vigtigt, 
at der kommer nogen og bakker os 
op i de ting, vi har på programmet.    

 
 
 
 
 

 
Vi kommer til at mangle ansigter i 
lokalrådet og håber derfor, at nogen 
vil stille sig til rådighed i den hen-
seende.  
Der er plads til flere, både som faste 
bestyrelsesmedlemmer og som 
adhoc-medarbejdere.  
Husk vi dækker hele Rørup Sogn, 
som tæller :  
Gribsvad, Etterup, Hækkebølle,  
Ålsbo, Rørup og Grønnemose. 
Jeg håber, at I alle må  
     få en rigtig dejlig sommer  
                Hilsen  Inge Bünning 

Generalforsamling i 
Rørup Lokalråd  

Tirsdag den 29-9-2020 kl. 19.00 
i  

Rørup Borgerhus kælderen. 
Dagsorden ifølge vedtægterne. 
Alle bosiddende i Rørup sogn  

er velkomne og har stemmeret. 
Forslag bedes senest 21-9-2020 

indsendt til 
 bestyrelse@røruplokalråd.dk  

mailto:bestyrelse@røruplokalråd.dk
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Kommunal orientering    v/ Poul Poulsen 

Første halvår 2020 har været en 
noget blandet oplevelse, men nu 
normaliseres hverdagen heldigvis 
så småt igen.  
Ja, Covid19 har også haft indfly-
delse på den kommunale verden, 
og projekter er forsinket.  
Det gælder Cykelstien og Service-
centret.  
Vedr. cykelstien kan man læse i 
budgetopfølgning på anlæg 
(Byrådet 24/6), at spaden forven-
tes i jorden ultimo september!  Vi 
må krydse fingre for en mild vin-
ter, så arbejdet kan udføres fortlø-
bende!  
Mht. Servicecentret siger mine 
kilder, at det forventes i gang ca. 
1/10!  Jeg kan fornemme en vis 
utålmodighed melde sig! 
Lokalrådets formand tog initiativ 
til avisomtale af ”Skoletrekanten”. 
Det var jeg rigtig glad for, idet vi 
er i gang med en ny kommune-
plan. Det indledende analysear-
bejde er i gang, og så kommer den 
politiske proces med borgerind-
dragelse m.v. fra efteråret. Planen 
skal vedtages september 2021! 
Der er kommet en ny Planlov, og 
jeg har brugt lidt tid på at studerer 
den. Kommunerne har fået lidt fri-
ere tøjler end tidligere, og derfor 
er det min klare opfattelse, at mu-
ligheden for at omlægge området 
fra erhverv til et attraktivt bolig-
område er større end nogensinde! 
Om det så kan komme igennem 
politisk, ja det må vi se.  
Jeg vil gøre mit! 
De sidste par år har arbejdet med 

den kommunale 
økonomi været en 
barsk, men nød-
vendig opgave. Vi 
fik i Budget 2020 
et budget i balan-
ce, og første bud-
getopfølgning ser rigtig fornuftig 
ud. Så er der kommet en udlig-
ningsreform og ny kommuneafta-
le, der ser ud til at give en del eks-
tra penge til Assens. Der nævnes 
65mill., men tag det indtil videre 
med   et gran salt. Vores økonomi-
folk regner på tallene hen over 
sommeren, og så får vi sikre tal i 
august. Jeg vil gerne sige, at min 
tilgang er, at det er bedre med et 
stabilt serviceniveau om end på et 
lavere trin, end store ændringer i 
skiftevis op- og nedadgående ret-
ning. Vores anlægsbudget er pt. 
lavt, og bør hæves væsentligt, for 
at vi er en kommune i udvikling.  
I Vision 2030 har vi besluttet, at 
Assens skal være foran de natio-
nale mål, når det gælder den grøn-
ne omstilling. Dvs. min 70% CO2-
reduktion i 2030. Det er en kæmpe 
udfordring, som kræver at vi alle, 
borgere, industri, landbrug m.fl. 
bidrager. Udledningen i Assens 
som geografisk enhed er beregnet 
i 2017 til ca. 442.000t CO2! Det er 

ligeledes beregnet, at Assens for 
at være i mål i 2030 da kun må 
udlede ca. 168.000t CO2.  
En stor, spændende og absolut 
nødvendig opgave. Læs mere, 
når kommunens Klimastrategi 
2020-50 kommer efter ferien. 

(fortsættes side 11) 
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(fortsat fra side 10) 
 

Noget, som falder lidt udenfor, 
men alligevel…. Vi har fået kort-
lagt de gamle kommunebyer i As-
sens, og set på muligheder og ud-
fordringer. Den samlede konklusi-
on var klar, at Assens by er mest 
truet på sin udvikling. Derfor vil I 
kunne læse meget om udviklings-
projekter og tiltag i Assens by. 
Tænk ”Kyst og lystfiskercenter”, 
flytning af bibliotek, ny havne-
plads, ændret vejføring, havne-
promenade, boliger på havnen 
osv. Det er en stor og nødvendig 
indsats ikke kun for Assens, men 
for alle borgere i kommunen, og 
finansiering er mangesidet, nem-
lig kommunal, fonde, privat mm.  
 
Med ønsket om at vejret vil arte 
sig lidt bedre end i disse dage,  
ønskes alle en god sommer. 

 
Byrådsmedlem 
Poul Poulsen,  
Gelstedvej 25, Rørup  5560 Aarup                 
Tlf. 23.30.31.62     
e-mail: popou@assens.dk 
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Men hvad er det nu for en størrelse ?  
       Og er det en købmand ?  
            Joh, spørgsmålene er mange. 
En købmand forbindes tit og ofte med en der sæl-
ger dagligvare, men købmand betyder nu også en 
person, som lever af handel, ofte som selvstæn-
dig erhvervsdrivende.  
En købmand producerer således ikke selv varer, 
men opkøber og videresælger varer, og lever af differencen mellem indkøbs-
pris og salgspris. Der findes flere forskellige typer af købmænd. 

Men genbrugsbutikken med et strejf af 
kræmmermarked fik sit endelige start-
skud i forbindelse med starten af Corona 
krisen. Kræmmermarkeder blev aflyst og 
flere butikker lukkede ned, og et  sam-
mentræf mellem, at jeg skulle starte et 
nyt kapitel og en tom butik, gjorde så ud-
faldet. 
 

Jeg har igennem de sidste mange år været kræmmer 
på hobbyplan, så nu er tiden moden til en fast butik. 
Kunne man nu få lidt liv i lokalsamfundet og ikke 
mindst tjene en skilling til huslejen, ja så er målet jo 
nået.  
Jeg er i hvert tilfælde blevet taget godt i mod,  
hvilket jeg jo naturligvis vil prøve at leve op til. 

     Claus Bernstorff Quistdorff 

          Q´s Nyt og gammelt 

Genbrugsbutik - med et strejf  af  kræmmermarked 

 Dorte og Claus byder velkommen ! 
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NU  SKAL  DET  SKE  !! 

Fodboldturnering 
Vi skal have indviet multibanen i Grønnemose  

”Grønnemose Arena” 
Vi laver en by-turnering,  

hvor hver by i Rørup sogn stiller med et hold. 
Etterup, Rørup, Hækkebølle, Gribsvad, Aalsbo og Grønnemose,  

Der skal bruges en repræsentant fra hver by, som samler et hold. 
Jeg tænker, man skal bruge ca 5 personer for at kunne stille hold. 

(man kan sikkert låne spillere, hvis man ikke er nok) 
Det er selvfølgelig for alle aldersgrupper (3-100 år). 

Sogneforeningen klarer lidt fortæring,  
som man kan købe ved bålhytten,  

der hører sig nemlig en “stadionplatte” til fodbold. 
 

LØRDAG 22. AUGUST  Kl. 10.00  
 

KONTAKT og TILMELDING : 

Martin Nør - martinnoer76@gmail.com -  tlf. 26157207 

senest  10. august 

Dette bliver også lagt op på facebook. 
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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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FANTASTISK 

NYT  I  BORGERHUSET 
Med et permanent  Bluetooth 
lydanlæg og en 85 tommer fjern - 
synsskærm  er mulighederne i 
Borgerhuset helt i top. 
Lejere kan leje begge dele. 
Det koster kr. 100,- for lydanlæg og  
kr. 100,-  for adgang til fjernsyn. 
Sogneforeningen vil benytte det 
ved kommende arrangementer. 

DONERET  AF  STØTTEFORENINGEN  TIL RØRUP  SOGNEFORENING 

 

Siden starten i april 2013 har motionen været ledet af 
Britta Johansen 

Nu har Britta meddelt holdet,  
at hun ønsker at stoppe som leder. 
Det respekterer vi selvfølgelig og 
takker hende for initiativet og den 

lange periode, hun har været leder. 
Både Sogneforening og holdet har været  
meget glade og tilfredse med  aktiviteten.  

RØRUPS  MOTIONSKVINDER 
mødes   

hver torsdag kl. 17. - 18. i Borgerhuset. 

 

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

Derfor søger vi nu en afløser for Britta  ! 
Er der en, som har lyst til at lede motionskvinderne  ? 

Det er et frivilligt ulønnet job,  
hvor belønningen ligger i samværet med andre. 

Har du mod på denne udfordring,  
så kontakt bestyrelsen 64 43 23 21. 

Afhentning af bolde : kontakt Ivan  64 43 37 43 
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IT - WORKSHOP    
i 

RØRUP BORGERHUS 

HOLDER PAUSE RESTEN AF 2020 
 

Hvis der er et stort ønske fra min. 8 personer, når  
vi nærmer os 2021, vil jeg gerne starte den op igen. 

Jeg er selvfølgelig som altid behjælpelig, hvis 
 nogle af  de tidligere brugere har behov for hjælp. 
Tak for den store opbakning i tidligere sæsoner. 

 

GOD SOMMER 
Hilsen  Inge Bünning 

Valmuevænget 11 

26 57 94 88 

BADMINTON  
 

Der spilles badminton som sidste år på Lærkeskolen 
 

Sæsonen starter Tirsdag 1. september 2020 
 

Tilmelding skal ske til Tommy, Skolevej 26 ,  
TLF . : 60 70 13 86 

senest Tirsdag 18. august 
 

Jeg ønsker alle en god sommer 
   Med venlig hilsen 

Tommy 

NYE  SPILLERE  EFTERLYSES 
DER   ER  PLADS  TIL  FLERE 
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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 Og så er det billigt …. Kaffe  kr. 15,- 

 

Vi starter sæsonens hyggelige sangaftener  
med det, vi måtte aflyse på grund af COVID19 

 

Først nyder vi vores medbragte mad, hvorefter vi med 
Lisbeth Nielsen 

ved klaveret hygger os med sang, kaffe og en masse snak.  

Tag selv brød med til kaffen. 
Øl, vand, vin og snaps kan købes til meget favorable priser 

Alle er velkomne...også, hvis man bare vil hygge sig ! 
Af  hensyn til borddækning vil vi gerne have, at  

man tilmelder sig til Lykke og Ivan  Tlf. 64 43 37 43 
Især, hvis man ikke har deltaget tidligere 

SÆSONEN STARTER  !!! 

FØRSTE  SANGAFTEN  I  BORGERHUSET 

ONSDAG 9. SEPT.  KL. 18.30 

 
...så kan I begynde at glæde jer til 

FÆLLESSPISNING  I  OKTOBER  ELLER  NOVEMBER 
se mere om det i næste Rørup Nyt 
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Der spilles præmie-l’hombre  

PRÆMIE L’HOMBRE 

MEGET 
FLOTTE 

PRÆMIER 

I   KÆLDERLOKALET  RØRUP BORGERHUS 
HVER  TORSDAG  KL. 19.30 

Vi starter sæsonen  3. september 

INDSKUD :  

Kr. 50,-  
 

For yderligere  oplysninger  
 

Kontakt Kaj Ove 61 75 49 19 eller  Ivan Tlf. 64 43 37 43 

Som mange her i byen sikkert ved, så er der en del beboere, som er fal-
det ud af systemet, idet der nu skal downloades en app til tlf., ipad eller 
tablet. 
Det gøres via Google play eller appstore, og virker derefter stort set lige 
så godt som den pc styrede version gjorde.  
Til alle jer, der er flyttet til området, vil det også være en rigtig god måde 
at hilse på naboerne og få aftalt hvem, der er interesseret i nabohjælp 
og få sat det i værk. 
Nogen oplever lidt problemer med dette nye tiltag, men såfremt der øn-
skes hjælp til at få det til at virke, stiller jeg mig gerne til rådighed.  
  (Inge Bünning 26579488.) 
Selv er jeg rigtig glad for at kunne bruge nabohjælp og for de hjælpere, 
der kommer og kigger efter mit hus, er det lidt mere legalt at gå en run-
de i haven, når jeg ikke er hjemme.  
Vil du vide mere, kan du se mere på  https://nabohjaelp.botrygt.dk/ , 
eller spørg en af de naboer ,som har et skilt på postkassen.  
Hvis nogen ønsker klistermærker til deres postkasse, kan de fås ved 
henvendelse til Nabohjælp, når du har oprettet en profil. 
 

                                                                                                    Inge Bünning 

https://nabohjaelp.botrygt.dk/
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BIRKHOLM VVS 

Aut. VVS, Blik, Gas & Oliefyrservice 

Industrivej 18,  5492  Vissenbjerg,  Tlf. 64431783  

Mobil 20331783 


