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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 brændstofforbrug. 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

Reparationer af alle mærker
Gratis lånebil ved reparation
Klargøring til syn
Fast service
Forsikringsskader
Aut. rudereparatør

TILBUD NU

Kr. 2.100,incl. moms

Tilbud gælder så længe lager haves

Klokholm Automobiler

Industrivej 6
5560 Årup
64 43 14 03

Per Poulsen

Gl. Hovedvej 87 ● 5560 Aarup ●Tlf. 64881300
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Gyldent skoven lyser
Tekst : Furefolket

Musik.: Johann Friedrich Reichatdt (1799)

1.
Gyldent skoven lyser,
blomst og næse fryser.
Efterår, du er her Røde blade falder,
hæse krager kalder.
Snart synger fuglen ej mer´.

3.
Tændstiksdyr vi bygger.
Indendørs vi hygger,
kastanjer og svampe, nej se.
Gyldne blade gemmes,
mandoliner stemmes Og dér kom vor nabo til te!

2.
På med sko og hue,
tid for frost og snue,
halstørklæde og grog.
Brombærs mørke kupler,
børnene, de jubler:
Se dér, kantareller – vistnok

4.
Efterårets sange,
aftnerne er lange Fulde af glæde og mod.
Se de mange stjerner,
græskars lys-lanterner.
Høst, du er gavmild og god!
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING
Oktober måned er kommet og
dermed også Efteråret.
Det betyder også at Sogneforeningens efterårs - og vinter
aktiviteterne er begyndt.
De er alle startet op i september måned.

Et andet sted hvor
der er ydet en stor
indsats, som Sogneforeningen værdsætter,
er i forbindelse med byggeriet
af Bålhytte og Multibane ved
Mosen.
Her er henover sommeren opført en Bålhytte, som næsten
er færdig, og en Multibane
som forventes at være færdig i
oktober.

It-Workshop er om mandagen,
i ulige uger, hvor der arbejdes
med PC, Ipad, Tablet og mobiltelefon.
Badminton, som foregår på
Lærkeskolen, er også startet.
Her er der plads til nye
spillere.

Derfor forventer vi at kunne
holde indvielse af begge i løbet
af oktober.
Det nærmere tidspunkt vil blive annonceret via opslag på
Bålhytten og Facebook.

Motionskvinderne har også
startet sæsonen med gymnastik om torsdagen.

I foråret 2020 vil vi afholde et
møde, for alle , angående beplantning og anvendelsen af
det øvrige areal ved Mosen.

Sangaftener er startet med
første sangaften d.11. september, hvor der igen var stor tilslutning.
Alle aktiviteterne har de samme ledere, som foregående år.
Deres indsats sætter Rørup
Sogneforening stor pris på, da
aktiviteterne ellers ikke kunne
gennemføres.

Finn Jørgensen
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DANMARK REDDER LIV
mangler frivillige førstehjælpere.
I Assens Kommune er målet 250.
Der er 67 i alt.

INGEN REGISTRERET I DEN
TIDLIGERE AARUP KOMMUNE

Har du lyst til at være en del af projekt
DANMARK REDDER LIV
og hjælpe med at endnu flere
personer overlever et hjertestop.
Se mere og tilmeld dig på
REDDERLIV.DK

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
4

Vi tilbyder:
Udv./Indv. Malerarbejde
Opsætning af tapet
Glasvæv/ Glasfilt
Facadebehandling
Salg af maling/tapet
Hjælp til farvevalg
Materialerådgivning

VÆR MED TIL AT VÆRNE OM

NATURENS RESSOURCER
UNDGÅ UNØDIG FORURENING

I Grønnemose er vi rigtig glade for nye bosættere.
Dog ikke for enhver pris, for
vi værner om naturen, og
mange frivillige gør en indsats herfor.
Som det ses har en og anden
behov for at tænke sig om i
travlheden med at renovere
og etablere sig i det nye
hjem.
Der er mange beboere
som er opmærksomme
på, hvad der
sker i nærområdet, og her er et eksempel på unødig forurening af
overfladevand.
Et ubetænksomt forsøg på at
slippe af med maler-og kemikalierester.
Det er hældt ud i regnvandsafløbet, men ender kort efter
i overfladebassiner her i vort
eget område til skade for planter og dyr.

Øv.
Jens Bartholin
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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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ORIENTERING FRA RØST
Vi er nu på vej ind i sidste kvartal
af 2019 og vi har holdt en del møder i årets løb.
Vi ville gerne have kunnet sige, at
vi var kommet i mål med mange
flere ting end, det er tilfældet,
men vi har stadig forhåbninger
om, at det så lykkes i 2020.
1. etape af cykelstien skulle gerne igangsættes i det kommende
år.
Vi håber at der kommer skred i
sagen omkring det nye servicecenter, som er på tegnebrættet,
ligesom vi gerne ser en dagligvarebutik i samme område.
Alt står åbent.
En enkelt havde benyttet sig af
chancen for at få en god flaske
rødvin ved at komme med forslag
til et emne, vi skal arbejde videre
med. Røst vil skabe kontakt til
diverse myndigheder ang. fartnedsættelse på Hækkebøllevej.
Det er vigtigt, at det på sådan en
smal vej er muligt at færdes sikkert.
Rødvinen er købt ind og bliver
overrakt personligt til Hans Christian Skovmand.
Vi satser desuden på at få opsat
en Hjertestarter nr. 2 i sognet i
2020.
Dette vil være et samarbejde

mellem Menighedsrådet, Sogneforeningen og Røst.
Vi vil her i sidste kvartals orientering, opfordre alle til at følge med
i hvad der sker i området og meget gerne komme til vores næste
møde som finder sted den 29/10 i
Borgerhusets kælder kl. 19.00
Ved seneste møde havde vi en
del gæster, og det er vi meget
glade for samtidig med, at det er
meget lettere at få borgernes ønsker i spil, når vi har hørt dem
sige det med egne ord. Samarbejdet med andre foreninger er
også givende for os alle.
Vi ønsker alle et dejligt efterår og
håber, at vi kan komme med godt
nyt til næste blad, Januar 2020.

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
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Rørup
Sogneforening

Kommunal orientering v/ Poul Poulsen
Som nævnt i sidste nummer af Rørup
Nyt var en udsættelse af cykelstien
Grønnemose/Aarup igen på den politiske dagsorden i juni. Resultatet blev,
som nogle vil vide, at projektet er
fastholdt som planlagt. Pt. venter vi
på besked fra Vejdirektoratet på ansøgningen om at overføre tildelte midler til dette projekt, ca. 6mill. Afgørende vigtigt er det, at jorden til etape 1
fra Aarup til Søndergårdevej er eksproprieret.
Det forpligter på gennemførelse !!!
”Skoletrekanten” har været udlagt til
erhvervsjord i omkring 40år, og intet
er solgt. Det lokale ønske, bl.a. nævnt
i den udviklingsplanen fra 2009, er
klart, at området skal anvendes til
boliger. Der er pt ved at blive udarbejdet en erhvervsanalyse for arealerne
mellem Vissenbjerg og Grønnemose.
Her ses bl.a. på områdernes attraktivitet ift. erhvervslivets ønsker. Rapporten har ikke været til politisk behandling endnu, men det jeg ”lytter
mig til” ser positivt ud ift. lokalområdets ønske. Jeg informerer naturligvis RØST, når der er nyt!
Budgetprocessen er blevet noget forsinket pga. folketingsvalget. Det medfører en meget presset politisk proces. I foråret har alle udvalg udarbejdet råderumskataloger, mulige besparelser/omprioriteringer
på ca.
38mill. Intet er pt. besluttet. Kun forslag, der har været i høring! Desuden
har økonomiudvalget bedt BDO, vores revisionsfirma, om en analyse af
vores økonomi. Resultatet heraf er, at
der udarbejdes konkrete besparelsesblokke for ca. 30mill. Hvad disse
blokke vil indeholde vides pt ikke,
men materialet offentliggøres mandag d. 7/10! Herefter starter en hektisk politisk uge, der slutter med bud-

getforhandlinger
i
weekenden op til efterårsferien. Der er
borgermøde om budgettet og kommunens
økonomiske udfordringer torsdag d. 24/10 !!
Der vil i 2020 ske markante ændringer på 2 områder, nemlig ift. de kommunale ejendomme og teletaxa. Vedr.
ejendomme er der besluttet en ny
strategi, hvis formål er at hæve vedligeholdelsesstandarden på de kommunale bygninger og naturligvis for
færre penge. Det betyder ændringer
for det praktiske personale, der vil
komme til at arbejde i et fælles korps
inddelt i 4 partnerområder (lig skoleinddeling). Alle kommunale bygninger
i hvert område serviceres af korpset.
Desuden vil der ske en reduktion af
kommunale bygningskvadratmeter,
og dermed højere udnyttelsesgrad på
det vi har.
Det kan give ændringer ift. fritidslivet!
Fra 1/1-20 træder et nyt teletaxasystem i kraft. Vi har i Assens endnu
ikke taget politisk stilling til, hvordan
det skal køre hos os. Det sker nok primo oktober. Det nye system bliver
dyrere at benytte, men giver også
øgede muligheder. Eksempelvis afskaffes zoneinddeling, og det bliver
muligt i nogle tilfælde at køre på
tværs af kommunegrænser. Jeg skriver mere herom i januar-nummeret.
Husk at nyde efterårets flotte farver.
Poul Poulsen, Gelstedvej 25, Rørup
5560 Aarup
Tlf. 23303162
E-mail: popou@assens.dk
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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
Mail.: i.flyckt@mail.dk
Priser :
Hverdage

kr. 800,-

Fredag

kr. 1000,-

Lørdag

kr. 1200,-

Søndag

kr. 1000,-

Lørdag+Søndag

kr. 1700,-

(Fredag+ Lørdag)

Rengøring
(Obligatorisk)

kr. 400,-

SE FLERE INFORMATIONER OG UDLEJNINGSKALENDER
WWW. RØRUP.DK/ROERUP-BORGERHUS
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RS

BANKOSPIL

STØTTEFORENINGEN

RS

til

RØRUP SOGNEFORENING

HVER MANDAG Kl. 19.30
i

FJELSTED FORSAMLINGSHUS

60 gevinster og diverse spil
HVER UGE PRÆMIER
for

ca. 10.000

PULJE : 400 kr
- hæves med 200,- hver uge
OVERSKUD VED SPILLET

MANDAG 21. OKTOBER
GÅR UBESKÅRET TIL KNÆK CANCER
TIL ALLE BANKOSPILLERE
UDLEVERES GRATIS
1 stk.
KNÆK CANCER BLOMST

ALLE ER VELKOMNE
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så er det igen tid til…...

Fællesspisning
i

BORGERHUSET
FREDAG 22. NOVEMBER KL. 18.30
MENU
BEKENDTGØRES VED TILMELDING
SE DEN OPSLÅET PÅ FACEBOOK
”RØRUP BORGERHUS”
eller
WWW.RØRUP. DK

Pris pr. pers. Kr. 100,Børn (under konfirmations alder) ½ pris
Øl, vand, vin købes til rimelige priser
Tilmelding senest 10. november til
Connie tlf. 40 30 35 52 eller Finn tlf. 64 43 23 21
VI GLÆDER OS TIL AT SE EN MASSE
GLADE OG SULTNE DELTAGERE !
VEL MØDT
Rørup Sogneforening
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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 !!

HILSEN BRITTA

Tlf.: 22 38 11 91

PRÆMIE L’HOMBRE
Der spilles præmie-l’hombre
I KÆLDERLOKALET
RØRUP BORGERHUS
HVER TORSDAG KL. 19.30
MEGET
FLOTTE
PRÆMIER

INDSKUD :

Kr. 50,-

Nye spillere begyndere, uøvede og øvede er meget velkomne
Mulighed for undervisning
For yderligere oplysninger
Kontakt Kaj Ove 61 75 49 19 eller Ivan Tlf. 64 43 37 43
13

IT - WORKSHOP SÆSON 2019/20
i

RØRUP BORGERHUS
Vi fortsætter med
hyggeligt samvær omkring
vores pc, tablet, telefoner og Ipads
hver anden mandag i de ulige uger.
5. og 21. oktober; 4. og 18. november; 2. december
sidste gang i år er den 16/12.
Vi er ikke proff, men vi finder ud af det meste.
Kom frisk med dine udfordringer og spørg,
så finder vi en løsning som er brugbar.

Venlig hilsen Inge
Tlf.: 26 57 94 88

BADMINTON

Der spilles badminton
som sidste år på Lærkeskolen

Sæsonen er startet
DER ER PLADS TIL FLERE SPILLERE
BÅDE FASTE OG SOM AFLØSERE

KONTAKT
Tommy, Skolevej 26
TLF . : 60 70 13 86
Med venlig hilsen
Tommy
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ATTER EN VELLYKKET START PÅ
SANGAFTENER I BORGERHUSET
Med 40 sangglade deltagere fik vi taget hul på den
nye sæson med hyggelige sangaftener i Borgerhuset.
Det tegner godt
Med Lisbeth Nielsen ved klaveret og som fortæller
hygger vi os med sang, kaffe og en masse snak.

ANDEN ONSDAG I MÅNEDEN KL. 19.30
I 2019 mødes vi 9. oktober,
13. november og 11. december
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.

Hvem kan
være sur
og synge
samtidig ?

Og så er det billigt …. Kaffe kr. 15,-

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

Alle er velkomne.
Vil du vide mere, så kontakt Ivan tlf. 64 43 37 43
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JULEN BREDER SIG I GRØNNEMOSE….

LØRDAG 30. NOVEMBER Kl. 15.30
Traditionen tro tændes juletræet på hjørnet ved
Skolevej / Gl. Hovedvej sidste Lørdag i november.
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag,
som starter med Børne Bankospil i Borgerhuset.

EFTERLYSNING
Vi mangler at finde det rigtige træ !!!
Er der nogen, der har et stort og pænt
grantræ, der gerne må fældes……???

Så ring til
Finn Jørgensen
Tlf.: 64 43 23 21

TÆT PÅ MÅLET !

Der har hersket intenst travlhed i
forbindelse med færdiggørelse af
projekt bålhytte og multibane de
sidste par uger.
Det har været målet at blive færdige, således at indvielsen kunne ske
i oktober.
Sogneforeningen regner med at
kunne offentligegøre en dato i meget nær fremtid.
Følg med på :
facebook :
Grønnemose/ Rørup
Røst
Hjemmeside :
www.Rørup.dk
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STØTTEFORENINGEN
TIL
RØRUP SOGNEFORENING
afholder

i

RØRUP BORGERHUS

LØRDAG 30.NOVEMBER
KL.13.30 (præcis)
åbent fra kl. 12.30
Alle børn mellem 5 og 14 år i Rørup Sogn inviteres
til en hyggelig eftermiddag med 1½ times bankospil.
Børnenes forældre, bedsteforældre er selvfølgelig
velkomne til at deltage som hjælpere for deres børn.
Alle præmier er målrettet til børn.
Tempoet ved spillet vil være afpasset til børn.

Der udleveres til hvert barn:
3 bankoplader, 1 sodavand, 1 slikpose

Pris kr. 30,-

VOKSNE KUN ADGANG I FØLGE MED BARN
Af hensyn til indkøb af præmier m.m. er tilmelding af børn
og voksne nødvendig senest mandag 25. november til

Ivan Tlf. 64 43 37 43 mail.: i.flyckt@mail.dk

SPILLET SLUTTER SENEST KL. 15.00
Der efter tændes juletræet ved Skolevej/Gl. Hovedvej
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Jeg ved, hvor der findes
en have så skøn …

Munkegård 1988

Rundt om i Danmark ligger mange
skønne haver.
Enkelte skiller sig ud ,fordi de er
noget ganske særligt.
En sådan have har vi i Rørup Sogn.
Man finder den lidt afsides på Munkegård, Munkgårdevej 5 .
Her nyder Kirsten og Arne Clausen deres otium og beskæftiger
sig fuldtids med at passe og pleje deres fantastiske have.
De overtog Arne’s far’s gård i
1966 og begyndte kort tid efter
at anlægge den 4700 m² store
have. Arne Clausen stoppede
som landmand 2009 og har siden sammen med fru Kirsten
brugt al deres tid på det smukke
haveanlæg; en oase, hvor man
kan slappe af, og for en stund
glemme verden udenfor.
I forbindelse med Det danske
Haveselskabs havefestival i
2011 bød Kirsten og Arne for
første gang publikum inden
for i haven, hvor man kunne
se de mange sjældne træer,
smukke blomster, et fuglevolier og flere havedamme.
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Igen i en weekend juli 2019 inviterede Kirsten og Arne til
”Åben Have”. Om lørdagen var der ca.100 gæster, så de
regnede ikke med ret mange om søndagen.
Der kom ca. 200.
Det er nok sidste gang , vi holder ”Åben Have” siger Arne,
der er blevet 88 år. Skulle nogen få lyst til at se haven og få
gode råd kan man kontakte Arne på tlf. 64 43 11 22
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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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