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1.Fyn - Mor Danmarks kønne datter, 

glans i øjet, smil på kind, 

kåd og kæk i brus og latter, 

snild i hånden, mild i sind. 

Født og døbt i bølgebruset, 

svøbt i sommersolens skær, 

ungdomsfrisk og havomsuset 

Fyn - vor Ø, vi har dig kær. 

 

2. Over Storebælt du vinker 

Sjælland op til dansens lyst, 

og mod syd så mildt du blinker 

til den skønne Tåsingkyst. 

Langeland og Ærø skjuler sig 

i morgentågens lette flor, 

mens sydvesten bringer til dig 

lønligt bud fra Slesvigs jord. 

3. Her, hvor Lillebæltet slynger 

om dit hår sit silkebånd, 

mens småbølger yndigt gynger, 

rækker Jylland broderhånd. 

Kattegattets bølger stænker 

skumsprøjt om din hals og barm, 

pryder dig med gyldne lænker 

om din runde, bløde arm. 

 

4. Duft af skov og eng og haver, 

saltvandspust fra friske sø, 

Freja gav dig skønne gaver, 

Fyn - du unge, danske mø. 

Jeg dig fletter blomsterranker, 

jeg lovsynge vil dit navn, 

altid er du mig i tanker, 

Fyn - min skønne fødestavn. 

EN  HYLDEST  TIL  VOR  DEJLIGE  Ø 
Tekst : Ukendt      Melodi : H.P.Danks ”Sølvstænk i dit gyldne hår” 
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING 

FORMANDENS  SOMMERHILSEN  

 
Så blev det midsommer -  
med varme  (i skrivende stund) 
og lyse, lune aftener.  
Vores hverdag bliver også me-
re normal nu, hvor Covid 19 
næsten er tæmmet. 
Dermed bliver vores forenings-
liv forhåbentligt også mere 
normalt. 
Så vi håber på, at vi i løbet af 
eftersommeren kan genoptage 
vores sædvanlige aktiviteter. 
Det sidste års tid har budt på 
mange udskiftninger blandt 
beboerne i vores område, da 
mange huse er blevet solgt og 
har skiftet ejere. 
Mange af de tidligere beboere 
var meget engagerede i for-
eningens aktiviteter; så selvom 
de er flyttet, håber vi, at de 
stadig vil deltage i foreningens 
liv. Ligeledes er det også vort 
håb, at de nye beboere vil del-
tage i foreningens aktiviteter 
og blive en del af fællesskabet. 
De skal være så velkomne ! 
Her i dette forår er vi startet på 
udbygninger af det rekreative 
område ved Mosen. 
Der er gang i beplantning og 
anlæggelse af Krolf -, Minigolf- 
og Petanque baner.  

 
 

Arbejdet skrider langsomt,  
men sikkert fremad, så det er 
vores plan af disse ting vil væ-
re færdige og klar til brug i ef-
tersommeren. 
 

Med ønsket om en 
  

God Sommer 
 

Finn Jørgensen 
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Ved fælles hjælp kan vi styrke lokalsamfundet 

 

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 2021 

Bliv medlem af 

Rørup Sogneforening 

 

LAKERING 

Sprøjtelakering af : 
Vinduer og døre  *  Køkkener/Låger 
Div. Industrilakering * Lastbiler m.m. 

INDUSTRIVEJ 7 • GRØNNEMOSE • 5560 Aarup • TLF. 64 43 13 03 

Søndergade 25, 5591 Gelsted 
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     SÆTTER KULØR PÅ DIN DAG …... 
Vi tilbyder: 
Udv./Indv. Malerarbejde 
Opsætning af tapet 
Glasvæv/ Glasfilt  
Facadebehandling  
Salg af maling/tapet  
Hjælp til farvevalg  
Materialerådgivning 

            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 

Du kan nu støtte Rørup Sogneforening  
 gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn.  

Uden at det koster dig ekstra.    

 Energi Fyn betaler ! 

SÆT  KRYDS  I  KALENDEREN  NU 
 

MENU  OG TILMELDING 
BEKENDTGØRES SENERE 

 

VI  ER  SIMPELT  HEN  SÅ  KLAR…... 

Fællesspisning 
i 

BORGERHUSET 
FREDAG  5. NOVEMBER  2021  KL. 18.30 

efter en lang Coronapause er vi nu klar igen…. 
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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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GENERALFORSAMLING 

Høringssvar til Kommuneplan 2021-2033 fra Lokalrådet i Rørup 
Med baggrund i de 200 afleverede underskrifter fra marts 2021, skal det her 
gentages at vi i Rørup Sogn ikke ønsker erhverv på Skoletrekanten i Grøn-
nemose. 
Målet for Rørup Sogneforening og Lokalrådet RØST er: 
at realisere ønsket om at få omlagt TREKANTEN fra erhverv til boligområde. 
Nogle er begyndt med at tænke på en VISION for området. 
En vision, hvor der lægges stor vægt BÆREDYGTIGHED. 
-Hvor der lægges vægt på boligernes indre og ydre kvaliteter. Hvor der tæn-
kes grønt i valg af byggematerialer, i energiforbrug og i løsninger, der tilby-
der mulighed for fællesskab og udeliv mellem boligerne og bykvartererne. 
-Hvor bykvarteret tænkes dannet med sin egen kvarterpark med naturlege-
plads, en sø til opsamling af regnvand og beplantning, som vil danne ram-
mer for mødesteder for både børn og voksne. 
- Hvorved vi får et nyt, grønt kvarter med masser af lys, liv og luft, og som 
binder de tre nære lokalområder sammen. 
En del borgere i lokalsamfundene Grønnemose, Etterup og Gribsvad  
spørger :   
Hvorledes får vi kommunen til at arbejde med os om vore ønsker om et bo-
ligområde i Trekanten, der knytter de tre områder sammen ? 
Underskriftindsamling i Grønnemose, Gribsvad og Etterup resulterede i at: 
    80 % siger nej tak til salg af ”Trekanten” til erhvervsformål !  
Vi ønsker et samarbejde med Assens kommune om dette areal til gavn og 
glæde for hele kommunen. 
Ovenstående er forfattet af hr. Jens Bartholin, idet han er vores ad-hoc i for-
bindelse med sagen omkring Skoletrekanten. 
Med venlig hilsen  
Inge Bünning 
Formand for Rørup Lokalråd 

Der afholdes generalforsamling i RØST 

Tirsdag 31. august kl. 19.00  
i Rørup Borgerhus  (kælderen) 

Dagsorden vil blive tilgængelig på Facebook  
og på hjemmesiden: www. røruplokalråd.dk 

Det er vigtigt at så mange som muligt møder op,  
da vi mangler friske engagerede  medlemmer til  

at drive Rørup Lokalråd. 

Rørup Lokalråd  ”RØST” ønsker alle en dejlig sommer 

Inge Bünning 
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Borgermøde 
”SKOLETREKANTEN” 

Rørup Borgerhus store sal.  
Tirsdag 10. August kl. 19.00-21.00  

Alle borgere i Rørup Sogn, vil denne aften få lejlighed  
til  at komme med deres input omkring Skoletrekanten,  

til de 29 siddende byrådsmedlemmer,  
som  også er  inviteret  til at deltage. 

Det er nu, vi skal gøre vores indflydelse gældende,  
som vi tidligere har gjort i form af underskrifter.  

Denne aften vil vi kunne se politikerne i øjnene og komme  
med vores idéer til, hvordan området skal se ud i fremtiden.  

Vi vil vores by det bedste, og det er udvikling. 
Tag naboen under armen og mød op.  

Der serveres en forfriskning. 

SERVICECENTER   GRØNNEMOSE 

AARUP  -  STOP 55 

Så er planen om servicecenter i 
Grønnemose  meget  tæt  på at 
blive  realiseret. Møllegården er 
ved at blive fjernet og efter pla-
nen tages 1.spadestik 
Mandag 16. august Kl. 12.00 
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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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IT - WORKSHOP    
i 

RØRUP BORGERHUS 
Der arrangeres IT-hjælp hver anden mandag  

fra  kl. 14 - 16.30   i  Borgerhusets  kælder.  
Vi starter  mandag 20. september og  kører i første omgang til og med 29. november. 

Der kræves medlemskab af Rørup Sogneforening og fast gebyr kr. 20,- pr. gang 
GOD SOMMER 

Hilsen  Inge Bünning 
Valmuevænget 11 

26 57 94 88 
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Kommunal orientering    v/ Poul Poulsen 

Inden for de seneste uger er der et 
par gange blevet målt hastighed på 
Gelstedvej i Rørup. Der er blevet 
målt eftermiddag/aften, samt om 
morgenen. Resultatet er det samme 
– 25% kører for stærkt.  Ligeledes 
overhales der også inden for by-
grænsen. Det er en alarmerende 
trafikadfærd! 

Vi er startet på Budgetarbejdet for 
2022 og overslagsår.  
Nu kom så den ventede økonomiaf-
tale mellem KL og Finansministeren. 
De første overordnede beregninger 
for Assens viser, at der ikke er pen-
ge til noget ekstra. Der er dog et 
beløb ift. demografiregulering af 
ældreområdet. Ser vi på budgetop-
følgninger, så er der især 2 ting at 
være opmærksom på. Det ene er 
beskæftigelsesområdet, hvor der pt 
mangler valide data. Det giver jo 
usikkerhed. Det andet er det specia-
liserede voksenområde, altså handi-
cap, psykiatri og misbrug. Her sti-
ger udgifterne en del, op mod 10%. 
Det gælder ikke kun i Assens. Det er 
en landsdækkende tendens.  KL 
havde ønsket flere penge hertil, 
men Nicolai Wammen sagde nej. Nu 
håber vi på midler via finansloven.  

Pt. regner ad-
ministrationen 
på tallene hen-
over somme-
ren, og medio 
august får vi 
politikere resul-
tatet. Vi har via 
besparelser i 
2019/2020 fået 
et budget i balance, og det skal fast-
holdes. Ikke mere elevatorøkonomi! 
Kommuneplanen er i høring med 
frist 6/8! Det er en lidt diger sag på 
350 sider, men den er gjort læse-
venlig. Det nye er skrevet med rødt, 
ligesom det markeres øverst på si-
derne i hvert afsnit, om afsnittet er 
uændret, opdateret, revideret eller 
nyt. Kapitel 8 handler om Rammer, 
dvs. hvor er der udlagt arealer til 
bolig, erhverv etc. Det punkt er jo 
interessant i vores område, da der 
er et udtalt og dokumenteret ønske 
om at få Skoletrekanten lavet om til 
boligområde. Som ventet kom der 
ingen bud på arealet, og vi skal nu 
mødes i kredsen af gruppeformænd 
for at drøfte sagen. Sker ultimo au-
gust inden Kommuneplanen skal 
behandles i udvalget for Miljø, Tek-
nik og Plan d. 7/9, i Økonomiudval-
get d. 20/9 og i Byrådet d. 29/9. Jeg 
vil gøre, hvad jeg kan for at vi må 
lykkes. Ser frem til Lokalrådets bor-
germøde herom i august. 
Regnen har i perioder drillet Mylle-
rup Entreprenøren og hans gæve 
folk, men vi nærmer os Aarup. Nu er 
stykket til Søndergårdevej snart 
klar til lyskabler og asfalt, og maski-
nerne er jo begyndt på den sidste 
etape.  

fortsætter  side 13 

58 
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Når indvielsen sker, formentlig au-
gust, så håber jeg vi møder tal-
stærkt op medbringende en cykel. 
Den sti skal indvies med manèr! 

Nu er sommervarmen endelig kom-
met, Covid 19 på retur med lempede 
restriktioner til følge, så nyd som-
meren i fulde drag. Vi har brug for 
samvær, lys og frisk luft efter den 
lange nedlukning! 
God sommer til alle! 
Poul Poulsen, Gelstedvej 25, Rørup  
5560 Aarup 
                  Tlf. 23303162    
       e-mail: popou@assens.dk 
Husk!  
Du er altid velkommen med spørgs-
mål og kommentarer, til såvel stort 
som småt 

  

GRØNNEMOSE CUP 2021 
  SÅ ER DER  MULIGHED  FOR  REVANCHE ! 

    Den   spændende  turnering  bliver 
    igen i år afviklet på det fantastiske 

    ”GRØNNEMOSE  ARENA” 
Hver by, vej eller vænge i Rørup Sogn 
kan tilmelde hold på mindst 5 personer. 
    ( Evt. kan man sikkert låne spillere) 

LØRDAG 4. SEPTEMBER   
                Kl. 10.00 

KONTAKT og TILMELDING : 

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

senest  20. august 

mailto:popou@assens.dk
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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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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,- 

EFTER   EN  LANG  OG TRIST  PERIODE  ER  VI  NU  KLAR  IGEN ! ! ! 

 SANGAFTEN  I  BORGERHUSET 
 

Endelig kan vi mødes til vore hyggelige 
 sangaftener i Borgerhuset. 

Vi starter 
ONSDAG 8. SEPT.  KL. 19.30 

og derefter 13. oktober, 10. november og 8. december 

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

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 

Alle er velkomne. 

VI  GLÆDER  OS  TIL  AT  SE  JER  IGEN 
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Der spilles præmie-l’hombre  

PRÆMIE  L’HOMBRE 

I   KÆLDERLOKALET  
RØRUP BORGERHUS 

HVER  TORSDAG  KL. 19.30 

Vi starter sæsonen  2. september 

INDSKUD :  

Kr. 50,-  

MEGET 
FLOTTE 

PRÆMIER 

Mulighed for undervisning 
 

For yderligere  oplysninger  
 

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

 NYT  I  ÅLSBO 
Ægteparret Lone Djurhuus Måne og 
Hannibal Måne har 12. juni  åbnet en 
udendørs café i Ålsbo.  
” Café Eventyrhuset på Fyn”  en per-
le i det Fynske, er en idyllisk uden-
dørs Café, hvor man kan sidde og 
nyde lette retter og drikkelse i smuk-
ke omgivelser i en blomstrende have 
med skulpturer, sommerfugle, fugle-
sang og ind imellem dæmpet smuk 
musik.  
             Caféen har åbent : 
             Torsdag - Søndag  
            fra kl. 12.00 – 16.00 
        ” Café Eventyrhuset på Fyn” 
     Ålsbovej 29, Ålsbo, 5560 Aarup 
              Mobilnr. 20 68 75 40 

Følg med på facebook ” Cafe Eventyrhuset på Fyn”  
          og  www. Cafeeventyrhusetpåfyn.dk 
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Lærkeskolen  
Vi giver et holdepunkt for livet   

På  Lærkeskolen  har  vi  siden sidste 

nyhedsbrev haft fantastisk travlt, og vi 

er en skole i forsat rivende udvikling. 

Vi har indskrevet flere børn og favner 

dem vi i forvejen har. 

Vi har fået re-designet vores logo, så 

det vil opleves at vi i løbet af efteråret, 

vil  få  udskiftet  vores skilt  oppe  ved 

vejen. Vi  synes selv resultatet er ble-

vet rigtig godt, og glæder os til at vise 

det frem.  

Vi har på det sidste haft fokus på at 

optimere vores indendørs arealer til 

gavn  for både  børn som voksne på 

gulvet. Vores pedeller har haft travlt 

og resultatet er blevet som vi ønske-

de.  

I uge 23 var alle elever ude af huset 

på lejrtur – en af vores faste traditio-

ner her på Lærkeskolen.  

Vi har været udfordret grundede CO-

VID19, men vi har fundet det bedste       

alternativ.                     

De  mindste  klasser  var i uge 23 en 

uge i Ebeltoft, hvor der stod kulturelt 

og  socialt  samvær  på  programmet. 

De  var  rundt  på en masse udflugter 

hvor  b.la.  Fregatten Jylland,  Ree 

Park, Den gamle by i Århus, Dyreha-

ven og Kaløvig slotsruin blev besøgt 

og oplevet. Mange indtryk blev taget 

ind, og alle børn er kommet retur fra 

lejrtur med  succesoplevelser  og ny 

viden i rygsækken.  

De store af vores elever var i samme 

uge  på  kanotur, hvor de skulle tilba-

gelægge 75 km i kano langs den jyske 

vestkyst,  med start i Tjørring v.  Her-

ning og slut i Vemb. De lavede under-

vejs stop  ved  forskellige lejrpladser 

med overnatning i telt og shelter, bål, 

hygge og socialt samvær om aftenen. 

Ved  Vemb satte de sig på hver deres 

cykel  og  der  ventede dem 160 km. 

over t o dage  i  sadlen, for at ramme 

det  endelige  slutmål Lalandia, hvor 

der ventede dem 2 afslappende dage i 

badeland  og  med overnatning. Alle 

børn som voksne havde en fantastisk 

tur  hvor  grænser  blev overskredet, 

sejrer  hentet  i hus og  alle var godt 

trætte, da vi ugen efter ramte skolen 

igen.   

Vi har igen i år haft elever som har 

gået her på deres sidste skoleår, og 

derfor skulle tage afsked med dem. Vi 

har fået puffet dem godt afsted og ud 

fortsætter  side 19 
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af reden her på Lærkeskolen med go-

de afgangsbeviser.  

Vi har holdt translokation for dem og 

deres  nærmeste  familier med både 

afgangstale, sang og musik. Vi er stol-

te af vores elever og det de præste-

rer.  

 Vi har ligeledes for alle vores elever 

holdt skoleafslutning, som i år foregik 

på egen matrikel. Vi havde lejet en 

masse udendørs forlystelser og aktivi-

teter til stor glæde for vores børn. Et 

vandbassin hvor eleverne fik lov til at 

skyde  deres  skoleleder og souschef i 

vandet, hvilket var et stort hit for alle 

børn. En pandekagevogn kom og lave-

de pandekager med fyld til alle børn 

som voksne, og til dessert fik de lov til 

at  fylde  maverne  med softice fra vo-

res egen maskine med diverse krym-

mel i alle regnbuens farver.  

Alt i alt en fantastisk, hyggelig og sjov 

dag med fokus på at få afsluttet endnu 

et skoleår.  

  Vi er på Lærkeskolen efterhånden 

ved at være klar til en sommerferie, 

og uger med hygge og ture ud af hu-

set med de af vores elever, som vil 

være en del af sommerferiepasningen 

herude. Vi glæder os, og vil være pa-

rate igen, til at starte op på et nyt sko-

leår d. 9. august, hvor vi også vil byde 

nye elever som voksne velkommen i 

huset.  

Hele ledelsen og holdet bag Lærke-

skolen vil gerne ønske alle en rigtig 

god og solskinsrig sommer.  

GLIMT FRA 
SANKT  HANS   
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Renoveringsarbejder bevaringsværdige bygninger. 
Aut. VVS. installatør,smedearbejde. 
Stokerfyr, oliefyr, gasfyr. 

Aalsbo Smedie og VVS 


