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Lille frøken Efterår
Tekst : Halfdan Rasmussen

Musik.: Bernhard Lewkowitch

1.
Lille frøken Efterår
med det røde silkehår
tripper ensomt gennem natten
med et svanedun i hatten.

3.
Gennem havens stilhed går
lille frøken Efterår.
Hendes gule kjole flammer
som en sol bag skovens stammer.

2.
Blade daler stille ned.
Gult er havens blomsterbed.
Blomster lukker deres øjne.
Snart står alle træer nøgne.

4.
Faldt en tåre på din kind,
du, som samler frøkorn ind
for at gemme dem til sommer
når din glade søster kommer?
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING
Det rekreative område ved Mosen
I 2015 startede Landsby pedellerne med at omdanne
mosen og brakmarken ved
Dybmosevej til et rekreativt
område.
Det første der blev foretaget var slåning af græs og
anlæggelse af stier, således
man kunne gå i området.
Herefter blev mosens bevoksning fjernet og mosen
oprenset. Det var en stor
opgave som krævede entreprenør maskiner.
Råderetten over området
blev i 2018 overdraget til
Rørup Sogneforening af Assens Kommune.
Forinden var der lavet en
bro over Mosen fra Valmuevænget. Siden er der kommet en Multibane og Bålhytte til, og der er plantet en
frugtlund med 20 forskellige
frugttræer.
Men der er stadig et stort
areal, hvor der kan/skal laves nogen tiltag på.
Derfor havde Rørup Sogneforening indkaldt til beboermøde, for at få ideer og ønsker til disse tiltag.

Mødet blev holdt
d. 16/9 og havde samlet 17
personer.
På mødet fremkom der flere
forskellige forslag, idéer og
ønsker
- minigolfbane, bowlingbane, svævebane, krolfbane,
petanquebane og beplantninger !
Disse ønsker vil bestyrelsen
arbejde videre med, således at nogle af dem forhåbentligt kan realiseres i
2021.
Planen vil, når den er klar,
blive vist på plakatrammerne i bålhytten, ved borgerhuset og på legepladsen.
Med ønsket om et
Godt Efterår.
Rørup Sogneforening
Finn Jørgensen

3

BLIV HJERTELØBER…
OG RED LIV
Hvis du er over 18 år,
kan du blive hjerteløber og
være med til at redde liv.
Du tilmelder dig og modtager alarmer
via Hjerteløber-appen, som du downloader i App Store eller via Google
Play. Vi anbefaler, at du føler dig robust og kompetent i livreddende førstehjælp, før du tilmelder dig.

WWW. HJERTESTARTER.DK

Bliv medlem af

Rørup Sogneforening
KONTINGENT 2020

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
SKAL FORNYES JANUAR 2021
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

DEKO by RAVN….
et besøg værd !
Den 20. April 2020
åbnede vi en selvbetjeningsbutik Søndergade 25,
i Gelsted
Vi må sige ”wauuu ”for en modtagelse !
Der er åbent alle ugens dage fra 9 -19.
Man betjener sig selv enten med mobilepay eller kontanter.
Ind i mellem er der åbent i Blomsterværkstedet, og så er man jo velkommen til at kigge ind.
Derudover er vi jo at træffe på telefonen 24/7
Søger I blomsterbinderi med årstidens
naturmaterialer, så er det helt sikkert
et smut forbi DEKO by Ravn I skal.
Vi er behjælpelige med alt,
lige fra buketter, kirkegårdspynt, bårebuketter,
kranse til beplantninger af
dine krukker o.s.v…
Vi pakker også gerne en
sød værtindegave ind i
cellofan – tøv endelig ikke
med at give os et kald på

27 28 89 54.

DEKO by Ravn
siger ALDRIG nej til en udfordring !!!

Se vore gode tilbud hos
Q’s nyt og gammelt
Grønnemose
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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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FÆLLESSPISNING
AFLYST
Vi havde håbet på og planlagt, at afholde
endnu en Fællesspisning den 30.oktober.
Vi må desværre aflyse p.g.a. corona,
da vi ikke vil kunne overholde myndighedernes krav om afstand m.m.
De personer, som har indbetalt beløb,
til den aflyste Fællesspisning den 13. marts
kan få sit indbetalte beløb tilbage .
Man skal kontakte kasseren,
Connie Neumann

på mail : zenta1@outlook.dk
med angivelse af en konto, hvortil
tilbagebetaling så bliver foretaget.
Evt. 40 30 35 52

Så håber vi,
at vi kan afholde Fællesspisning i 2021.

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
Budget for 2021-2024 vedtages formelt 30/9.
Reelt er det dog på plads, idet alle 7 partier i
byrådet har underskrevet en budgetaftale.
Processen har i år været ganske anderledes
end den plejer.
Det skyldes forhandlingerne om en Udligningsreform, der trak ud. Faktisk besluttede
vi i økonomiudvalget i april, at der skulle
laves oplæg til et råderum (besparelse) på
15mill. Så kom udligningsreformen, hvorfor
råderumskataloget blev droppet i maj.
I juni, lige op til sommerferien, fik vi nøjere
kendskab til indholdet i reformen, samt økonomiaftalen mellem KL og regeringen.
Derfor blev administrationen bedt om at lave
tekniske blokke og ønskeblokke med udgangspunkt i Vision 2030 til budgetseminaret medio august. Først der kom den politiske involvering. Processen har trods alt
dette været god, og administrationens forarbejde og oplæg rigtig godt!
Vi arbejder pt på en bosætningsstrategi for
at trække tilflyttere til kommunen, samt gerne fastholde de, der allerede bor her.
Det er en proces, hvor lokalrådene bliver en
vigtig aktør, og derfor naturligvis inddrages
heri.
Det samme gælder den nye Klimastrategi
2020-50. Her er lokalrådene også vigtige
medspillere. Vi har i Assens sat et mål, hvor
vi skal være foran de nationale mål.
Dvs. minimum 70% CO2-reduktion i 2030.
Det er en stor udfordring, da Assens er en
landkommune med megen transport, meget
landbrug og så er der omstilling på energi.
Der er udarbejdet et handlingskatalog med
34 handlinger. Alle skal bidrage!
Samtidig skal vi finde nye løsninger for at
komme i mål. Strategien sendes nu i høring!
Så er der jo Cykelstien, der nu bliver !!
Flere har spurgt, hvordan det kunne blive
lige nu. Svaret er enkelt. Det var muligt som
”lokalmand” at samle flertal for det!
Lidt historik:
For nogle år siden blev der lavet en borgerundersøgelse vedr. cykelstier.
Her var Hårby/Glamsbjerg nr. 1, og Grønnemose/Aarup nr.2. Alligevel blev cykelstien
Tommerup/Brylle lavet først, fordi det ønskede et flertal !

I 2017 kunne vi søge midler fra statens cykelstipulje. Den daværende formand for Miljø og teknik fik
indsendt ansøgning til 4
projekter i Vissenbjerg og
Glamsbjerg, uden at udvalget blev involveret.
Blot orienteret bagefter.
Jeg var mildt sagt vred! Det nyvalgte Miljø
og teknikudvalg skulle så i 2018 foretage en
ny prioritering blandt mange og fornuftige
projekter. Det skulle vi d. 5/3-18, og vi skulle
vurdere ud fra 10 kriterier!
Inden den øvelse startede bad jeg om ordet,
og meddelte, at jeg havde prioriteret, og det
var Grønnemose/Aarup og intet andet.
Prioriteringen lå jo i den omtalte borgerundersøgelse, og Hårby/Glamsbjerg var færdig!
Beslutningen om denne tilgang traf jeg først
på vej til mødet i Assens.
Det måtte og skulle være nu!
Resten af udvalget valgte at bakke op, og
den nye prioritering droppet! Erkendt, det
var et sats, men det gik vores vej.
Men afgørende :
….der blev skabt et flertal for! Derfor nu.
Så for mig er d. 5/3-18 en særlig dag!
Corona har så den positive effekt for vores
cykelsti, at begge etaper nu udføres i en og
samme omgang, via fremrykning af anlægsmidler.
Dejligt at se så mange til 1. spadestik.
Nu ser jeg frem til maj 21. Det bliver stort.
Hold afstand m.m.,
men husk at nyde efterårets smukke farver.
Byrådsmedlem Poul Poulsen
Gelstedvej 25, Rørup 5560 Aarup
Tlf. 23.30.31.62 e-mail: popou@assens.dk
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HUSK TILMELDING

Foredrag med
Arne Mariager

” ET GODT GRIN ”
Onsdag d. 7. oktober kl. 19.30
i

Borgerhuset

Pris pr. person Kr. 80,Tilmelding til Connie Neumann tlf. 40 30 35 52
senest 4. oktober
Beløbet bedes indbetalt på konto i Totalbanken
6880 - 11077 senest 4. oktober
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INDVIELSE
AF
GRØNNEMOSE
ARENA
LØRDAG 22. AUGUST 2020
så fik vi indviet multibanen med manér………..
dejligt vejr….. højt humør…. flot fodbold…
Kæmpe tak til Martin for et vel tilrettelagt arrangement.
Det bør gentages i 2021…...
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ENDELIG - ENDELIG ……
DEN NYE CYKELSTI ER I GANG….
Det var en festdag, da borgmesteren tog det første spadestik til det,
der snart bliver til cykelstien mellem Aarup og Grønnemose.
Nu er projektet officielt i gang og
planlægningen af anlægsarbejdet
kan begynde – nu venter vi bare på,
at den første gravemaskine kan gå i
jorden.
Cykelstien forventes at være færdig
den 1. maj 2021, så da kan stien
afprøves, imens foråret titter frem.

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
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EFTERÅRSTRAVETUR
i

ØSTERSKOV
SØNDAG 11. OKTOBER KL. 10.00
VI MØDES VED BORGERHUSET Kl. 10.00
OG LAVER SAMKØRSEL TIL FRYDENLUND ALLÈ
Der fra går vi en tur på ca. 4 kilometer i den dejlige efterårsskov.
Turen tager ca. 1 time i moderat tempo.
HUSK GODT FODTØJ OG LIDT DRIKKELSE
Mere information : Ivan 64 43 37 43

EFTERLYSNING
LEDER * INSTRUKTØR

Vi er et hold friske piger,
som gennem nogle år ved
god musik og smil, blidt har
trænet og styrket vore
muskler og balance i
Rørup Borgerhus
hver torsdag.
MEN !!!
Nu mangler vi en leder
eller instruktør.
Vil du hjælpe os eller
kender du en der kan og vil
så kontakt

PRÆMIE L’HOMBRE
Der spilles præmie-l’hombre
I KÆLDERLOKALET
RØRUP BORGERHUS
HVER TORSDAG KL. 19.30
INDSKUD :

Kr. 50,-

MEGET
FLOTTE
PRÆMIER

Nye spillere
begyndere, uøvede og
øvede er meget velkomne
Mulighed for undervisning
For yderligere oplysninger

Hanne
61 34 03 03

Kontakt Kaj Ove 61 75 49 19
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PÅ TRODS AF CORONA-KRISE FIK VI EN GOD
START PÅ VORE HYGGELIGE SANGAFTENER
Med 27 sangglade deltagere fik vi taget hul på den
nye sæson med hyggelige sangaftener i Borgerhuset.
Det tegner godt, og vi overholder krav om afstand.
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 2020 mødes vi 14. oktober,
11. 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,-

Alle er velkomne.

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

Vil du vide mere, så kontakt Ivan tlf. 64 43 37 43
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STØTTEFORENINGEN
TIL
RØRUP SOGNEFORENING
afholder

i

RØRUP BORGERHUS

SØNDAG 6. DECEMBER
KL.14.00 (præcis)
åbent fra kl. 13.00
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 30. november til

Ivan Tlf. 64 43 37 43 mail.: i.flyckt@mail.dk
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BIRKHOLM VVS
Aut. VVS, Blik, Gas & Oliefyrservice
Industrivej 18, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64431783
Mobil 20331783
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