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En efterårsvise. 

Tekst  og  Melodi :   

Flemming Behrend 

1. Nu lægger jeg haven til ro for i år, 

for høsten er kommet i hus, 

og glas fyldt med syltede blåbær står  

mellem hvidløg og bønner i krus. 

2. Jeg lukker for vandet og dækker min brønd  

mod vinterens kulde og sne, 

kun Selleri roden står stadig så grøn,  

den venter på frost,  skal du se. 
3. I går så jeg gæssene flyve mod syd, 

de kaldte vemodigt på mig. 

Det er denne årlige genkendte lyd, 

som sir: Nu er kulden på vej. 

5.Jeg bli’r i min stue og tænder et lys, 

og jeg fylder mit høstrige fad, 

Det blæser derude, men vent nu lidt...  "Tys!"  

en Rødhals nu synger så glad. 

4. Et efterårsmørke sniger sig ind,  

og dagene kortes så brat, 

lavtrykkel hersker igen i mit sind,  

og ræven går skjult i sit krat. 

https://youtu.be/8Iom-9bqc3k 
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING 

FORMANDENS  EFTERÅRSHILSEN 
 
Så blev det oktober og dermed 
efterår, og vi er sluppet af med 
de sidste restriktioner p.g.a. 
corona 
Det betyder også, at vores for-
skellige aktiviteter kan starte 
op igen.  
Badminton, IT-workshop og 
Sangaftener er alle kommet i 
gang, så det er glædeligt at 
disse ting kan gøres igen. 
Efteråret byder også på Væl-
germøde, d. 12/10, i forbindel-
se med Kommunalvalget og 
Fællesspisning d. 5/11. 
I løbet af foråret og sommeren 
i år har der været arbejdet 
med anlæggelse af Petanque 
bane, Krolf bane samt Minigolf 
baner på det rekreative områ-
de ved Mosen. 
Dette arbejde er snart tilende-
bragt, der mangler nogle få ba-
ner af Minigolf anlægget og no-
get belægning på banerne. 

 
Vi regner med at kunne foreta-
ge en indvielse af alle aktivite-
terne til foråret 2022, når alt er 
helt færdigt. 
Petanque og Krolf kan allerede 
nu benyttes. 
(se annoncen  side  4 )    

Det er ikke kun ved Mosen, at 
der sker noget i vores område. 
Cykelstien fra Grønnemose til 
Aarup er snart klar til ibrugtag-
ning, og Transportcentret sky-
der op af jorden på grunden 
hvor den gamle Møllegård lå. 
Alt sammen godt for vores lo-
kal samfund, 
 
Med ønsket om  
et godt efterår. 
 

Finn Jørgensen 
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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  

Søndergade 25, 5591 Gelsted 

Krolf  og Petanque  
- på det rekreative område  

ved Mosen 
 

Petanque og Krolf banerne  
med rekvisitter er klar til brug. 

 

Der er to sæt Petanque kugler og til Krolf : 5 køller,  
nummer markering og kugler samt kort over banerne placering. 

 

Disse kan lånes af Rørup Sogneforening og ligger 
 i aflåste kasser, monteret på siden af Bålhytten. 

 

For at kunne låne disse skal man, pr. telefon,  
kontakte et af de, på kassen, oplyste numre. 

 

52 23 25 80  * 30 70 13 09  * 40 30 35 52  *  23 23 42 31  *  23 49 53 56 
 

Her vil man få koden til nøgleboksen,  
til det rekvisit man ønsker at låne.  

 

Efter brugen skal man lægge de lånte ting  
tilbage i kassen og nulstille nøgleboksen. 

Vi håber, og forventer, at alle vil behandle tingene godt. 
Samme fremgangs måde vil være gældende  

for Minigolf, når banerne er klar til brug. 
MAN ER VELKOMMEN TIL AT BENYTTE  
BANERNE  MED  EGNE REKVISITTER 
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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 

efter en lang Coronapause er vi nu klar igen…. 

Fællesspisning 
i 

BORGERHUSET 

MØRBRADGRYDE 
med 

SALAT & KARTOFLER 
* 

ANNASDRØM 
* 

KAFFE 
og 

SMÅKAGER 
————— 

Pris pr. person 
Kr. 100,- 

Børn  
under konfirmationsalder 

½ Pris 

BETALING VIA  BANK 
TOTALBANKEN 

KONTO 6880 - 1100477 

FREDAG  5. NOVEMBER  2021   
KL. 18.30 

ØL  ¤  VAND 
VIN 
til 

MEGET 
RIMELIGE PRISER 

TILMELDING 
SENEST 25. OKTOBER 

til 
CONNIE  Tlf. 40 30 35 52 

 

Personer, som har betalt for 
aflyste Fællesspisning 13/3 , 

og som ønsker at deltage, 
SKAL også tilmelde sig. 
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Julen nærmer sig..... 
Vi søger et grantræ, på 3 - 5 mtr højde, til at stå ved 
Hovedvejen / Skolevej og lyse op i december måned. 
Så hvis du har et træ, der stàr i vejen eller er blevet for 
stort, vil vi meget gerne komme og fælde det og bruge 
som juletræ.Vi henter det i slutningen af november.   
             (det skal jo ikke være en "rød" gran)  
                      Henvendelse til Bestyrelsen 
                                  På forhånd tak! 

Orientering til  alle 
beboere i Rørup Sogn. 

 

I Assens kommune har man ansat  
         en bosætningskonsulent  
          Svanborg Kristinsdóttir. 
Svanborg er ansat  
som en slags servi- 
ceorgan for tilflytte- 
re, som ønsker svar 
på eventuelle  
spørgsmål om dette 
eller hint.  
Hun kan også vejlede omkring 
området for folk, som påtænker at 
flytte hertil.  
Svanborg var i uge 35 på besøg her i 
Grønnemose  og fik  en rundvisning i 
området. 
Skulle nogen af jer læsere have lyst 
til  at  vise  hende  Ålsbo eller andre 
lokaliteter i sognet,  så  ved  jeg, at 
hun er meget åben for dette.  
    Hun kan kontaktes på mail:  
            svakr@assens.dk 
                      eller på  
Tlf: 64 74 64 08     Mobil: 20 11 76 29 
Hun er meget interesseret i at vide 
så  meget  som  muligt fra os lokale, 
så hvis du har en viden, som hun bør 
have, vil hun gerne kontaktes. 
 

                              Inge Bünning 

                   RØST  
   Lokalråd for Rørup Sogn 
Fremover  bliver materialer fra 
nabohjælp lagt i velkomstbrev til 
nye beboere.  
Skulle  nogen  af  jer, der allerede 
har fået brev, have lyst til at være 
med, kan I henvende jer til mig og 
få vejledning om nabohjælp.  
Jeg har også klistermærker til jer, 
der mangler.  
Jeg (Inge Bünning) har meldt mig 
som frivillig Naboven, en slags 
ambassadør for nabohjælp.  
Jeg synes, det passer godt sam-
men med det ambassadørarbejde, 
vi allerede har igangsat.  
Ring 26 57 94 88, hvis du vil vide 
mere,  eller hvis du  mangler kli-
stermærker, til evt. nye vinduer, 
postkasse o.l. 
Dette er også en reminder til alle 
jer, der endnu ikke har den app´en 
på tlf. om at blive en del af et 
velfungerende netværk. 
 

                          Inge Bünning 

mailto:svakr@assens.dk
https://www.facebook.com/R%C3%98ST-Lokalr%C3%A5d-for-R%C3%B8rup-Sogn-1003469633100372/?__cft__%5b0%5d=AZXbg07BY82bsRNmTCDQR6VC567L6dM858Ec5Jqzr2sXnMStD18ihDnhz5L8epKqFxjRQLvGbbL-tiT7zueCNIXPrB1qmACdEemfgTu4BQkiXGjTSqg8Bf4xZI_0ZuCBFWEZGDlxn5sYzcAVR5RXzMOIL-uNd
https://www.facebook.com/R%C3%98ST-Lokalr%C3%A5d-for-R%C3%B8rup-Sogn-1003469633100372/?__cft__%5b0%5d=AZXbg07BY82bsRNmTCDQR6VC567L6dM858Ec5Jqzr2sXnMStD18ihDnhz5L8epKqFxjRQLvGbbL-tiT7zueCNIXPrB1qmACdEemfgTu4BQkiXGjTSqg8Bf4xZI_0ZuCBFWEZGDlxn5sYzcAVR5RXzMOIL-uNd
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SIDEN  SIDST... 

Tusind tak for det store 
fremmøde til vores bor-
germøde. Vi fra Røst er så 
glade for det fremmøde, som 
var den 10. august.  

Nu har vi, som vi skriver i refe- 
ratet, kun at vente på, at 
byrådet besinder sig til at 
beslutte, at der ikke skal være 
industri på Skoletrekanten.  
Vi har sammen med alle jer 
gjort, hvad der har været muligt 
for at skabe opmærksomhed 
om sagen og påvirke de 
ansvarlige. 
Også tak til dem som mødte op 
ved den årlige generalfor-
samling, det er så godt, når der 
er god opbakning. 
Her er det også på sin plads at 
byde velkommen til nyt medlem 
af lokalrådet, nemlig Ole Sass 
fra Ålsbo.  
Tak til Casper Buch, Ålsbo, som 
har været med i Røst fra 2016 
ved oprettelsen af rådet. 
Også velkommen til Sandra 
Paarup, Grønnemose, som vil  

 
 
 
 
 
 

 
være vores ad-hocmedarbejder 
sammen med Jens Bartholin.  
Skønt med ny ansigter. 
Der konstitueres umiddelbart 
før det næste åbne møde.  
På ambassadørfronten kan det 
oplyses, at vi har budt velkom-
men til rigtig mange nye ansig-
ter i Rørup Sogn i 2021.  
Der er selvfølgelig plads til 
flere, og vi ved, at der er en del 
huse til salg, og vi håber, at der 
kommer nye ansigter også her. 
Vi vil gerne i fremtiden se, om vi 
kan komme mere i kontakt med 
nytilflyttere i form af et arrange-
ment kun for dem.  
Herom i det kommende ar-
bejdsår. 
Som tidligere nævnt er alle 
velkomne til vores åbne møder, 
som altid annonceres på                 
www.røruplokalråd.dk samt på 
vores side på Facebook. 
 

På vegne af  Røst 
 

                 Inge Bünning 

http://www.røruplokalråd.dk
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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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Telefon. 64 43 16 41 
www.byggefirmavestfyn.dk 

Skolevej 39   Grønnemose 
5560 Aarup 

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed 
Spændende efterår på  

Musik På Industrien 
Lørdag den 2. oktober gæster Trompe-
tisten Per Nielsen, Musik På Industrien 
sammen med Pianisten Carl Ulrik Munk-
Andersen. Lørdag den 9. oktober har du 
mulighed for  at udvide  pladesamlingen 
eller  måske rydde op  i den bestående. 
 Musik På Industrien holder nemlig pla-
demessse. Hvis du vil sælge plader er du 
nødt til på forhånd at booke en stand,  
læs mere på mpia.dk. 
Tirsdag den 19. oktober fortolker Dodo, 
Benny Andersen, når hun giver en koncert 
i bossanovaens tegn. Der er også plads til 
en Råstofkoncert i oktober, når Daniel Jul 
den 29. spiller  med sit band.  Råstofkon-
certer er koncerter med upcoming kunst-
nere  til  en  særlig billig pris. Efteråret 
byder også på Jazz med Indra Riis More 
og skotsk folkrock med Skerryvore.  
Året slutter af med Julefrokostkoncert 
med Johny Madsen Jam og den storslå-
ede oplevelse LAND med Kristian Lilholt 
med band. Læs og lyt meget mere om de 
mange spændende koncerter på Musik På 
Industriens hjemmeside, mpia.dk. 
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Rørup Kirke 

Søndag den 19. september var der 
høstgudstjenste i Rørup Kirke. 
Anneline havde som altid pyntet kirken , 
i de smukkeste høst farver, med halm, 
solsikker osv. 
Rikke holdt en rigtig god høst prædiken. 
Det blev sunget skønne høst salmer. 
Efter gudstjenesten var der 
kaffe og kage i våbenhus, med 
hygge og en masse god snak . 

Søndag den 12. september kl. 15.00 var 
Rørup kirke så heldig at få fint besøg af  
Store  Bededags Trioen, som  gav  den  
smukkeste koncert i skæret fra septembers 
blå himmel. Alt imens himlen viste sig fra sin 
smukkeste side med sin krystalblå farve, og  
solens stråler skinnede ind i kirken, kunne 
vi nyde den smukkeste koncert.  
Store Bededags Trioen består af Elisabeth Koch på blokfløjte, Anna Klosiak med 
sang og cello og Tove Jacobsen på flygel.  
Igen i år havde Trioen sammensat et alsidigt program – lige fra de klassiske 
komponister som bl.a. Schumann og Mozart til bl.a. Bent Fabricius Bjerre og Erik 
Grip. Herudover kunne hver fugl få lov at synge med sit næb til de tre smukke 
fællessange: Septembers himmel er så blå, Vipper springe og Sensommervise. 
En skøn søndag eftermiddag i Rørup kirke. 
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KOMMUNALVALG 

16. NOVEMBER 

RØRUP SOGNEFORENING   
og   

RØRUP LOKALRÅD  " RØST " 
afholder 

VÆLGERMØDE 
i 

RØRUP BORGER HUS 
GELSTEDVEJ 10 

TIRSDAG  12. OKTOBER  KL. 19.00 
Vælgermødet afholdes som panelmøde, hvor  kandida- 
terne  får  mulighed  for  at fremføre  deres politik , og  
hvor  det  bliver  muligt  for tilhørerne at stille spørgsmål. 
 

             Alle opstillingsberettigede partier og lister 
                 vil blive inviteret til at deltage i mødet. 
 

        Kom og hør, hvad kandidaterne har af visioner  
          for Assens Kommnune og vores lokalområde. 
 

   Vi håber på stor tilslutning af kandidater og vælgere.  
 

                                           Vel mødt. 
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Kommunal orientering    v/ Poul Poulsen 

Vi har lige haft jævndøgn, og 
er derfor gået ind i efterårs-
månederne. Sommeren har 
været en fugtig en af slagsen, 
og det har sat sit præg på ar-
bejdet med cykelstien.  
Entreprenørarbejdet har i 
flere perioder måttet ligge 
stille. Da asfalten så skulle på 
sidste etape, ja, da satte reg-
nen ind igen. Alle i bygge-
branchen har travlt, og det 
gælder også asfaltfirmaer og 
de brolæggere, der skal lave 
overgangen ved Aarup. Til 
gengæld er opsætning af lys-
master nu begyndt, så det 
skrider fremad. På MTP`s 
møde i august var vi enige 
om, at såfremt der bliver 
penge til overs i slutfasen, så 
skal en lysregulering ved tun-
nelen prioriteres.  
Budgettet for 2022 og tre 
overslagsår er nu på plads, 
og det er et godt signal, at alle 
partier i byrådet står bag. Set 
over den 4-årige periode er 
der 45 mill. at gøre godt med. 
Det betyder ikke serviceudvi-
delser, men investeringer i 
rekruttering af medarbejdere, 
ikke mindst til ældre- og hand-
icapområdet, forebyggelse ift. 
børns første 1000 dage,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forebyggende 
indsatser i.f.t.  
udsatte grup- 
per m.m. 
Desuden er  
anlægsbud- 
gettet øget.  
Vi har også ligget meget lavt  i 
”spareårene”!  
Listen er lang, men jeg vil 
nævne udvidelse af sen-
hjerneskadecentret Duedalen 
i Vissenbjerg, ekstra pladser 
på Pilebakken i Assens, ener-
girenovering af kommunale 
bygninger, stier – herunder 
Assinoen, der er et sammen-
hængende stisystem bygget 
op omkring den gamle jern-
bane Tommerup/Assens, tra- 
fiksikkerhed, asfalt mm. 
Desuden har vi sat overskrift-
er på, hvad NGF-midler skal 
bruges til.  
NGF-midler er penge fra salg 
af Naturgas Fyn.  
Beløbet er ca. 20mill ultimo 
`22, og der vil komme ca. 3mill 
hvert år de næste 7/8år ! 
Pengene skal “booste”                               
erhvervslivet via investering i 
Infrastruktur, bæredygtig 
naturturisme, og "booste" 
borgersundheden via forskel-
lige investeringer,  

fortsætter  side 13 
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der giver mulighed for at 
være aktive i naturen. Se 
budgettet på kommunens 
hjemmeside. 
Nogen har bemærket og 
spurgt til forskellige an-
derledes aktiviteter i vores 
lokalområde. Jeg kan sige, at 
der er mange bolde i spil pt, 
og får vi landet dem, ja så 
bliver det rigtig godt. 
”Boldene” er af den karakter, 
hvor jeg som politiker ikke 
kan eller må udtale mig. 
Håber på jeres forståelse og 

tålmodighed.  
Efteråret er kommet, det 
bliver køligere og naturens 
farver skønnest.  
Nyd det, og ha` et rigtig godt 
og aktivt efterår. 
Du er altid velkommen med 
spørgsmål og kommentarer, 
til såvel stort som småt. 
 
Poul Poulsen, Gelstedvej 25, 
Rørup  5560 Aarup 
Tlf. 23303162      

e-mail: popou@assens.dk 

Der arrangeres IT-hjælp hver anden mandag  
fra  kl. 14 - 16.30   i  Borgerhusets  kælder.  

Vi kører i første omgang alle lige uger til og med 29. november. 
Der kræves medlemskab af Rørup Sogneforening  

og fast gebyr kr. 20,- pr. gang 
 

Hilsen  Inge Bünning 
Valmuevænget 11 

26 57 94 88 

i 

RØRUP BORGERHUS 

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

så fik vi en dejlig start på de hyggelige sangaftener  ! ! ! 

 SANGAFTEN  I  BORGERHUSET 

i  2021 mødes vi 
 13. oktober, 10. november og  8. december 

Kl. 19.30 
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 ! 

Vi er ikke 
 et sangkor…. 
vi synes bare, 

 at det er dejligt 
 at synge 

Tag selv brød med til kaffen 

Alle er velkomne. 

Hvem kan 
være sur  
og synge 

   samtidig ? 

 

BADMINTON  
 

Der spilles badminton som  
sidste år på Lærkeskolen 

 

Sæsonen er startet  
 
 

 DER   ER   
PLADS   TIL   

NYE  SPILLERE   
 

Tilmelding kan ske til 
Henrik Skinbjerg 

Irisvænget 2 
Tlf. 30 92 05 88 

skindbjerg69@gmail.com 
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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 ! 

RS 

ALLE ER VELKOMNE 

BANKOSPIL 

STØTTEFORENINGEN 
til 

RØRUP SOGNEFORENING 

STØT BANKOSPILLET... 
DE STØTTER OS… 

OG  HJÆLPER  OS  MED  AT  VEDLIGEHOLDE, UDBYGGE  OG  BEVARE  BORGERHUSET. 

RS 

HVER MANDAG Kl. 19.30 
i 

FJELSTED FORSAMLINGSHUS 
60 gevinster og diverse spil 

 

PULJE : 400 kr  
- hæves med 200,- hver uge 



17 

STØTTEFORENINGEN 
TIL 

RØRUP SOGNEFORENING 
afholder 

i 

RØRUP BORGERHUS 
SØNDAG 12. DECEMBER  

KL.13.30 (præcis) 
åbent fra kl. 12.30 

Af hensyn til indkøb af præmier m.m. er tilmelding af børn  
og voksne nødvendig senest mandag 29. november  til 

Ivan Tlf. 23 47 37 43   mail.: i.flyckt@mail.dk  

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 

SPILLET SLUTTER SENEST KL. 15.00 
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Det  forventes  at  cykelstien 
indvies lige før efterårsferien.  
Dog kan regn og andre uforud-
sigelige elementer skubbe det 
yderligere, men vi håber.  
 

        Og vi glæder os..... 

SERVICECENTER   GRØNNEMOSE 

NU SKER DET SNART.. 

.. og så varer det heller ikke længe 
før Mac Donald's kan slå dørene op 
for sin nye restaurant.  
Man håber på medio december..... 

sådan kommer det til at se ud...... 
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Efter en veloverstået sommerferie er 
vi startet op på Lærkeskolen igen. 

Dette med et hus fuld af aktiviteter og 
en ovenud travl tid.  
Vi har på Lærkeskolen oplevet 
medvind på alle fronter såvel i ferien 

som de første uger efter. Lærkebo og 
Grønnemose har fået fem nye be-
boere, hvilket betyder, at vi nu har alle 

pladser fyldte på vores opholdssted. 
Samtidig har vi kunne byde nye elever 
velkommen i skoledelen. Overordnet 
set kan vi derfor nu berette, at vi sam-

let set har 50 elever indskrevet.  
I Lærkeweekend går det også godt 
med de otte børn vi pt. har indskrevet. 

Vi hygger med  og sammen om dem 
hver anden weekend på skolen.  
Det er forsat weekender fuld af ak-
tiviteter ude af huset som i huset.         

Det  høje elevtal  samlet  set  for  hele  
organisationen Lærkeskolen er 
medvirkende til, at vi gerne vil åbne en 

skole mere og gerne i nærområdet. 
Hvis nogle hører om en skole, der er til 
salg, så grib endelig fat i os.   

Som sagt indledningsvis er vi startet 
året med et program fuld af aktiviteter, 
og vi har igen været på tur. De ældste 
elever, som til at starte med skulle 

have været til Le mans, som blev 
ændret til en tur til Prag, måtte sadles 
om i sidste øjeblik grundede Corona 

restriktioner. De endte med at drage 
mod Bornholm, hvor alle havde en fan-
tastisk god tur. Hammershus, Ekkoda-
len mm. blev besøgt.   

De yngste elever og mellemtrinnet 
havde vi traditionen tro med på ka-
notur til Fegen - søen i Sverige og øen 

Vinö. Vejret var desværre ikke med os, 
så der var desværre ikke så mange 

dage, hvor det var muligt at komme ud 
og padle. Til gengæld var der masser 

af flot natur, frisk luft, mad over bål, 
leg, liv og glade dage. Om aftenen blev 
der læst højt om bålet og i teltene. 
Kærlighed ved første hik af Dennis 

Jürgensen fanger stadig de unge, og 
den skaber altid en god stemning.  
Vi glæder os til at se, hvad den kom-

mende tid har at byde på. Indtil vi ved 
det, vil vi fortsat arbejde på at give 
vores børn nogle gode (skole)
oplevelser, alt imens vi planlægger de 

kommende temauger og klasseture, 
som vil finde sted i november. 

Vi håber fortsat at I vil gøre brug af 

vores rammer, når vi ikke selv gør det.  

Det  er  altid  dejligt  med  liv  omkring  

skolen,og at  vores faciliteter bruges 

og holdes ved lige.  Husk, at I er altid 

velkommen til at kigge forbi til en kop 

kaffe og en sludder.    

Lærkeskolen  
Vi giver et holdepunkt for livet   
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Telefon.: 64 49 11 95 • Mobil.: 27 11 17 55 • Mail.: aalsbo-smedie@mail.tele.dk 

Renoveringsarbejder bevaringsværdige bygninger. 
Aut. VVS. installatør,smedearbejde. 
Stokerfyr, oliefyr, gasfyr. 

Aalsbo Smedie og VVS 


