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 Klokholm Automobiler 
Per Poulsen 

Gl. Hovedvej 87 ● 5560 Aarup ●Tlf. 64881300 

 

 

Reparationer af alle mærker 
 

Gratis lånebil ved reparation 
 

Klargøring til syn 
 

Fast service 
 

Forsikringsskader 
 

Aut. rudereparatør 

RØRUP 
NYT 

SOGNEBLAD  TIL  SAMTLIGE  HUSSTANDE  I  RØRUP  SOGN 

    Årgang  nr. 24  Oktober 2022 
SIDSTE 

Foto : Sandra Rishøj Sørensen  

Smuk  efterårssolnedgang ..... 

https://www.facebook.com/groups/744252475716654/user/100026161021154/
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RØRUP NYT  udgives af  
Rørup Sogneforening 
 

Redaktion /Layout : 
Ivan Sørensen,  
Bellisvænget 11, 
23 47 37 43  
E-mail :   

ivanflyckt@gmail.com 
 

TRYK : 
EP Grafisk, Hvidkærvej 44 
5250 Odense SV  66 17 55 15 
 
 

            Næste Rørup NYT  
        udkommer nok ikke 

Rørup Sogneforening  
Bestyrelsen 2022 / 23 

Formand 
Finn Jørgensen                   52 23 25 80 
fipo.joergensen@gmail.com 
Næstformand 
Frode Bentsen                     30 70 13 09 
frodebentsen@gmail.com 
Kasserer 
Connie Neumann                40 30 35 52 
zenta1@outlook.dk 
Sekretær 
Kirsten Nissen                     23 23 42 31 
kirstendam@hotmail.dk 
Bestyrelsesmedlem : 
Leif Fischer                          21 26 18 22  
fischer@mail123.dk                     

     Hjemmeside : WWW . RØRUP. DK 

Tekst : Georg Metz         Mel  .: John Høybye 

EFTERÅR 

1. Stille , se på himlen. skyer varsler regn. 

Disen over mosen er et sikkert tegn. 

Dyr på engen leder stille efter vinterhi. 

Virkelyst og grokraft er forbi, forbi. 

3. Stille, på en skovsti, himlen tegner sort. 

Løvfald bag ved løvfald, fugle flyver bort. 

Løvfald er som afsked, blade daler sagte ned 

alle skovens væsner søger aftenfred 

2. Stille, se på lyset som det toner ned. 

Dagen går mod aften, mørket holder ved 

til de svage solstrejf melder blegt om  morgenstund, 

bygevejr i luften over bælt og sund. 
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING 

FORMANDENS   EFTERÅRSHILSEN 

Dette er det sidste nummer af 
Rørup Nyt, som Ivan Sørensen 
igennem 16 år har lavet. 
Han har lavet alt på bladet, teg-
net annoncer, indsamlet stof, væ-
ret redaktør, sørget for tryknin-
gen og omdelt bladet til alle hus-
stande i sognet. 
Denne kæmpe indsats skylder 
Rørup Sogneforening Ivan en 
kæmpestor tak for. 
Selvom "den gamle redaktør" er i 

tvivl om bladet er interessant og 
læseværdigt nok, har vi i Besty-
relsen ikke været tvivl om, at det 
er det, fordi alle i sognet har fået 
det, og har kunnet læse om ar-
rangementer og hvad der ellers 
sker i sognet. 
Ophøret af Rørup Nyt giver os en 
udfodring mht. at informere om 
hvilke aktiviteter, der skal fore-
gå. 
Bestyrelse vil undersøge mulig-
heden for at opsætte informati-
ons skabe to steder : 
i krydset ved GI. Skolevej/GI. Ho-
vedvej og i Aalsbo.  
Ligeledes vil vi lave halvårs pro-
grammer, som omdeles i sognet;                 
bruge vores hjemmeside :   
      Rørup.dk og Face-Book.            
Vi håber. at dette kan være mu-
lighederne for at informere alle 
om diverse arrangementer. 
 

Nyt Bestyrelsesmedlem  
i Rørup Sogneforening 
Kuno Sørensen er fraflyttet sog-
net og er derfor udtrådt af besty-
relsen. Han har været medlem af 
bestyrelsen siden 2020 og har, 
både i den periode og inden han 
kom i bestyrelsen, ydet en stor 
indsats for foreningen.  
Så han har været, og vil forhå-
bentlig også fremover være, et 
stort aktiv for foreningen. 

For selvom Kuno er flyttet, vil han 
stadig være aktiv både som en 
del af Onsdags-holdet i Borger-
huset og som hjælper ved opryd-
ningen efter Støtteforeningens 
bankospil. 
På foreningens vegne vil jeg ger-
ne takke Kuno for den store ind-
sats. 
Som erstatning, for Kuno, er Leif 
Fischer indtrådt i Bestyrelsen.  
             Velkommen til Leif. 
 

            Med ønsket et  
         Godt og farverigt  
             Efterår til alle. 
 

            Finn Jørgensen 
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Ved fælles hjælp kan vi styrke lokalsamfundet 

KONTINGENT 2023 
 

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 
(Kontingent for 2023 kan indbetales i Januar 2023) 

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.                                   

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 

     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 
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vi glæder os til at mødes med jer igen til…. 

Fællesspisning 
i 

BORGERHUSET 

FYLDT NAKKEKAM 
med 

kartofler, brocollisalat og sauce 
 

* 

BUDDING  
med 

jordbærsovs 
* 

KAFFE 

og 
SMÅKAGER 

————— 

Pris pr. person 
Kr. 150,- 

Børn  
under konfirmationsalder 

½ Pris 

FREDAG  28. OKTOBER  2022   
KL. 18.30 

ØL  og   VAND 
VIN 
til 

MEGET 
RIMELIGE PRISER 

 
 

Beløb bedes indbetalt  
på konto i Totalbanken : 6880   1100477  

TILMELDING 
SENEST  

19. OKTOBER 
til 

CONNIE   
Tlf. 40 30 35 52 

VEL   MØDT 
Rørup Sogneforening 
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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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Fra Røst´s bestyrelse er der 
ikke ret meget nyt at berette 
om denne gang. 
Der er i skrivende stund ikke 
noget nyt omkring fjernvarme. 
Der er d.d. 20/9 rettet henven-
delse til Assens fjernvarme 
med ønske om svar på status.  
Der regnes stadig på tallene 
og der er stadig interesse fra 
fjernvarmeselskabet om at få 
Grønnemose med på lednin-
gen. 
Med hensyn til sagen omkring 
Rema 1000 er sagen den sam-
me, intet nyt, der kan skrives 
om p.t., men det er ikke nega-
tivt. Citat:   Martin Albertsen 
                    Assens kommune. 
 "I denne tid hvor byggemate-
rialer er sindssyg kostbare, 
kan vi ikke regne med at der 
kommer gang i noget bolig-
byggeri i området i år. " 
Der er foretaget screening for 
forhistoriske minder på det 
areal, hvor FTZ skal bygge og 
det forventes at der snart 
kommer et lokalplanforslag i 
høring.  
Vi holder vores næste møde 
den 11. oktober kl. 19.00 i Bor-
gerhusets kælder, hvor I alle 
er velkomne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tak til Ivan for at have produ-
ceret RørupNyt i en lang peri-
ode, vi håber der kommer en 
løsning, så bladet kan fortsæt-
te. I tilfælde af at dette ikke 
sker, må beboerne bruge vo-
res hjemmeside, hvor alle op-
lysninger fra os altid bliver 
lagt op.  
       www.røruplokalråd.dk 
 

         På vegne af Røst 
           Inge Bünning 

INFO FRA  "RØST" 

http://www.røruplokalråd.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. 1000,- 

Fredag kr. 1200,- 

Lørdag kr. 1400,- 

Søndag kr. 1200,- 

Lørdag+Søndag kr. 2000,- 

Rengøring 
(Obligatorisk) 

 kr. 500,- 

(Fredag+ Lørdag) 

SE FLERE INFORMATIONER OG UDLEJNINGSKALENDER  
 WWW. RØRUP.DK/ROERUP-BORGERHUS 
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Telefon. 64 43 16 41 
www.byggefirmavestfyn.dk 

Skolevej 39   Grønnemose 
5560 Aarup 

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed               Nye priser  
                     på  
     Leje af  Borgerhuset 
 På grund af de stigende priser   
 på el og gas, har Bestyrelsen   
 for Rørup Sogneforening set  
 sig nødsaget  til at hæve pri-   
 serne på leje af Borgerhuset  
      så de fremover vil være: 
 

    Hverdage:    kr. 1000,-  
    Fredage        kr. 1200 
    Lørdage        kr. 1400,- 
  Lørdag / Søndag  kr. 2000,- 
    (fredag/ lørdag) 
    Rengøring kr. 500,- 

             TAK... 
for mange positive hilsener i for- 
bindelse med, at jeg stopper som              
       redaktør af Rørup Nyt. 
Det lykkedes desværre ikke at finde 
en afløser, så denne udgave bliver 
nok den sidste. 
Det er lidt ærgerligt, men tiden er 
sikkert løbet fra denne form. 
Jeg håber, at foreningen finder en ny 
måde at orientere beboerne på. 
Jeg siger tak for et godt 
samarbejde med "skrivere" 
og annoncører og hen- 
viser til vor hjemmeside 
               Rørup.DK 
Skulle nogen få lyst til 
genoptage opgaven, så 
har jeg en masse mate- 
riale, og er gerne behjælpelig 
           Mange hilsener  Ivan 

IT - WORKSHOP    
Der arrangeres  

IT-hjælp  
for medlemmer  

hver anden mandag 
i lige uger  

fra  kl. 13.45 - 15.45  
 i  Borgerhusets  kælder.  

Vi er startet 
Fast gebyr  kr. 20,- pr. gang 

 

Hilsen Inge   
26 57 04 88 
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Kommunal orientering    v/ Poul Poulsen 

Assens Kommunes budget for 
2023-26 faldt fornylig på plads i 
et bredt forlig. Det giver politisk 
ro om udviklingen. I modsætning 
til mange andre kommuner inde-
holder budgettet ikke besparel-
ser. Vi rettede op på økonomien i 
2019/2020. Det lønner sig nu. 
Det skal dog nævnes, at det ikke 
har været muligt at finde midler 
til at indfri den tekniske frem-
skrivning på det specialiserede 
område 100%, hvorfor der sker 
ændringer på dette område. Alle 
mærker krisen i dagligdagen. 
Inflation og voldsomme stignin-
ger på energi. I kommunalt regi 
forventes en merudgift i 2022 på 
7,2mill. Assens Fjernvarme har 
en rigtig god kombination af var-
mekilder, nemlig vindmølle, sol-

celler og varmepumper. Syste-
met styres af en computer, der 
hele tiden beregner den mest 
økonomiske drift. Ved spidsbe-
lastning suppleres med lokal 
træflis. Denne kombination har 
gjort, at brugere af Assens 
Fjernvarme slipper for betale 
årets sidste rate. Det varmer 
meget i mange hjem. Det er jo 
interessant, set fra vores vores 
område, i fald vi lykkes med at få 
fjernvarme hertil. Kommunen 
har holdt møder med de enkelte 
fjernvarmeværker, og hørt om 
de enkelte værkers planer, inte-
resser og kompetencer mm.  
 

Der er afholdt 
f æ l l e s m ø d e 
med alle fjern-
varmeværker 
medio septem-
ber, og så 
kommer bor-
germøder i ef-
teråret. En hurdle i forhold til 
fjernvarme har også været, at 
regeringen ikke har afsat flere 
midler til støtte for udbredelse af 
fjernvarme. Det ændres der på 
netop nu i et nyt forlig. Her er det 
lykkedes for et parti at få en af-
sat puljer til udrulning og etable-
ring af fjernvarme, øget tilskud 
til afkobling af gasnettet, samt 
lempelse af el-afgiften på varme-
pumper. På seneste møde har 
Medborgerskab, Kultur og Be-

skæftigelsesudvalget besluttet, 
at kommunen udbyder 1-2 forløb 
med Bæredygtige lokale Udvik-
lingsplaner. Udviklingsplanerne 
laves i samarbejde med Lands-
byhøjskolen i Rudme ved Ringe, 
og arbejdet vil tage ca. 1 år. Ide-
en er at omsætte FN`s 17 ver-
densmål til lokale landsbymål. 
Jeg forventer, at mange aktive 
lokalsamfund i Assens vil byde 
ind, og i vores område kunne det 
måske give mening i forhold til 
den enorme udvikling, der pt. er 
i gang. Vi må finde ud af, om det 
er noget vi kan, vil og magter, og 
i så fald lægge billet ind på.  

fortsætter  side 11 
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Lige nu graves der i området ved 
Gelstedvej, hvor FTZ skal etable-
res. En del har spurgt, om de nu 
er i gang. Svaret er nej! Det er 
en undersøgelse af og kortlæg-
ning af evt. fortidsminder. Det er 
en skal-opgave inden byggeriet 
kan starte. Politisk har kommune
- og lokalplan endnu ikke været 
på dagsordenen, så byggeriet 
kommer ikke i gang før i 2023. 
Jeg erfarer også, at der er stor 
interesse for erhvervsområdet 
ved Hækkebøllegården, men of-
te kan der gå nogen tid fra inte-
resse til endelig aftale.  
Det tegner dog rigtig godt!  
Det var så mit sidste indlæg i Rø-
rup Nyt, der nu formentlig ophø-
rer! Tak til alle, der har læst 

med, tak til Ivan for stor tålmo-
dighed med deadlines og stort 
arbejde med alt omkring bladet, 
incl. uddeling. Måske er det tid til 
at finde en ny form for lokal for-
midling! Byd ind, hvis du har en 
ide hertil, som du har mod på at 
arbejde med. Jeg følger stadig 
med politisk, og er altid klar til 
en snak om dette.  

                 
       

                Poul Poulsen,  
        Gelstedvej 25, Rørup  
               tlf. 23303162  
                      email: 
poul.henrik.poulsen@gmail.com   
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Du skulle også prøve, bare én gang !! 

HVER MANDAG Kl. 19.30 

i 

FJELSTED FORSAMLINGSHUS 
 
 

60 gevinster for ca. 10.000 kr. 
 

Diverse spil - Pulje 400 kr. 
 hæves med 200,- hver uge 

RS RS 

ALLE  ER  VELKOMNE 

BANKOSPIL 

STØTTEFORENINGEN 
til 

RØRUP SOGNEFORENING 

 

STØT BANKOSPILLET... 
DE STØTTER SOGNEFORENINGEN… 

OG  HJÆLPER   MED  AT  VEDLIGEHOLDE,  
UDBYGGE  OG  BEVARE  BORGERHUSET. 
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SE VM -FODBOLD  PÅ STORSKÆRM 

I 

BORGERHUSET 

Rørup Sogneforening vil i forbindelse med 
fordbold VM i Qatar vise Danmarks kampe i 
det indledende gruppespil på TV-skærmen 
i Borgerhuset for foreningens medlemmer. 

Det drejer sig om følgende kampe 
Tirsdag d. 22. november mod Tunesien - kl. 14.00 

kampstart kl. 15.00 
Lørdag d. 26. november mod Frankrig - kl. 17.00   

kampstart kl. 18.00 
Onsdag d. 30. november med Australien - kl. 16.00 

kampstart kl. 17.00 

Der kan købes drikkevarer,  

øl og vand til rimelige priser. 
(må ikke medbringes) 

Kom og hep på Danmark  
og se kampene i selskab med andre 
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Og så er det billigt …. Kaffe  kr. 20,- 

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

 SANGAFTEN  I  BORGERHUSET 

i  2022 mødes vi 
 12. oktober, 9. november og  14. 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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Rørup Kirke 

December 
Søndag d.   4.  2. s. i advent   10.15 
Søndag d. 11.  3. s. i advent    ingen  
Søndag d. 18.  4. s. i advent   10.15 
Lørdag d.  24.  Juleaftensdag 14.15 
Søndag d. 25.  Juledag             ingen 
Mandag d. 26. 2. Juledag        9.00(V) 
Lørdag d. 31.Nytårsaftensdag 14.30 
           

                   V = John Vestergaard 

GUDSTJENESTELISTE  
RØRUP KIRKE 

Oktober 
Søndag d.   2. 16. s. e. trin.   ingen 
Søndag d.   9. 17. s. e. trin.   9.00 (V) 
Søndag d. 16. 18. s. e. trin.   ingen 
Søndag d. 23. 19. s. e. trin.   10.15 
Søndag d. 30. 20. s. e. trin.    ingen 

November 
Søndag d.   6.  Alle Helgen    17.00 
Søndag d. 13. 22. s. e. trin.   ingen 
Søndag d. 20. S.s i kirkeåret  9.00(V) 
Søndag d. 27.  1.s. i advent    ingen 

Skøn og livsbekræftende  
Høstgudstjeneste i Rørup kirke 
Søndag den 11. september var Rørup Kirke  
pyntet så fint med sensommerens rige 
blomsterflor.  
Anledningen var årets Høstgudstjeneste,  
som blev en virkelig smuk én af slagsen.  
Som flere af kirkegængerne udtalte det:                                                             
       ”En fantastisk god og indholdsrig   høstgudstjeneste, og som altid med         

    Varme og lys i Rørup kirke 

         Vinteren 2022-2023 

Grundet  de høje olie- og elpriser, 

samt  rettidigt  omhu, har  Rørup 

menighedsråd besluttet at tempe-

raturen i kirken fremadrettet bliver 18  

grader, når  kirken er i brug til guds- 

tjenester og kirkelige  handlinger,  

samt  8 grader  når kirken ikke er i 

brug. Ligeledes vil kirken ikke være 

op- lyst om aftenen i december 

måned, som det ellers i mange år har 

været en hyggelig juletradition. 

skøn og  vellydende  sang  og  musik”. 
Efter  gudstjenesten  blev der  hygget i 
våbenhuset med kaffe og hjemmebagte 
kager. En herlig måde at fejre høsten på. 
En skøn søndag formiddag i Rørup kirke, 
hvor også vejret viste sig fra sin bedste 
side. 



16 

  

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 


