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RØRUP 
    Årgang  nr. 20  Juli 2018 

SOGNEBLAD  TIL  SAMTLIGE  HUSSTANDE  I  RØRUP  SOGN 

NYT 

Reparationer af alle mærker 
 

Gratis lånebil ved reparation 
 

Klargøring til syn 
 

Fast service 
 

Forsikringsskader 
 

Aut. rudereparatør 

 Klokholm Automobiler 
Per Poulsen 

Gl. Hovedvej 87 ● 5560 Aarup ●Tlf. 64881300 

 STIHL HS 45 
Benzinhækkeklipper               
 

Elastostart  
gør den meget nem at starte 
Stærk kniv,  
der forbedrer klippeeffekten 
Etgrebsbetjening,  
der letter håndteringen 

Normalpris : 
Kr. 2.995,- 

TILBUD 
SPAR 500,- 

NU KUN 

2.495,- 

Industrivej 6 
5560 Årup                                                

64 43 14 03  

BROINDVIELSE                 SIDE  5 ØLSMAGNING                 SIDE 11 INFO RØST                         SIDE 10 
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frodebentsen@gmail.com 
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Connie Neumann                 40 30 35 52 
zenta1@outlook.dk 
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jjbartholin@privat.dk 
 

Bestyrelsesmedlem : 
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                         Hjemmeside : 
WWW . RØRUP. DK 

Kom ud i marken en sommerdag 
Tekst: Mads Hansen                  Mel.: Jens L. Emborg 

1. 
Kom ud i marken en sommerdag 
og se, hvor dejligt det er derude, 
der ligger engen med lunden bag 
og er så blød som en silkepude. 
Og bækken løber så let forbi, 
den hopper over de våde stene, 
og busken væder sit blad deri 
og rækker mod den med sine grene. 

2. 
Og kløvermarken i blomster står, 
den dufter som vore liljebede. 
Der haren med sine unger går, 
og der har lærken i skjul sin rede. 
Og hist ved dammen kærminder gro 
imellem klokker og vilde roser, 
men storken går med dybdindig ro 
og vader med sine røde hoser. 

 
3. 
Det er så fagert, hvorhen vi ser, 
end er det sommer og lange dage, 
herefter kortes de mer og mer, 
til vint'ren kommer igen tilbage. 
Det hele land er nu klædt i grønt, 
men snart det får sig en gylden kjole. 
Kom ud i marken, der er så skønt, 
der kan vi lege og gå i skole.  
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING 

Den 19. juni 1968 blev Rørup 
Sogns Borgerforening dannet 
ved et  møde  på  Rørup Skolen 
og kan dermed  i  år fejre sit 50 
års Jubilæum. 
Rørup Sogns Borgerforening 
blev  i 2005, slået sammen med 
de øvrige foreninger til Rørup 
Sogneforening. 
Foreningens formål har fra star-
ten  været,  og  er det stadig, at 
fremme sognets beboeres inte-
resser, medvirke tit forskønnel-
se og vedligeholdelse af veje og 
pladser, samt  medvirke til festli-
ge arrangementer  for forenin-
gens medlemmer. 
Fra starten af foreningen har de 
forskellige aktiviteter foregået 
på Gribsvad Kro  eller på Rørup 
Skolen,  og kigger  man  i gamle 
forenings protokoller  vil  man    
se mange forskellige aktiviteter :                       
- andespil, foredrag, høstfester,  
dilettant, loppemarkeder, 
sportsstævner, juletræsfester  
o.m.a. 
Gennem mange år har der været 
et ønske om at have et blivende 
samlingssted, da stederne man 
har benyttet er lukket ned af for-
skellige årsager. Dette blev rea-
liseret  15. december 1982, da 
Rørup Boldklub købte den tidli-
gere inspektør bolig ved Rørup 
Skolen.  
De øvrige foreninger kom sene-
re med ind i ejerskabet af huset. 

Rørup Sogns  
Borgerforening har  
oplevet perioder, hvor  
tilslutningen til besty- 
relsesarbejdet har været vigen-
de og da de øvrige foreninger 
oplevede de samme problemer 
blev man i 2005 enige om at slå 
de frivillige foreninger sammen. 
Derved blev Rørup Sognefor-
ening dannet, og den har opnået 
gode resultater i de forløbne 13 
år. 
Vi har et Borgerhus, som er op-
ført og vedligeholdes af frivillig, 
faglig dygtig arbejdskraft          
(Onsdagsholdet),  
Huset fungerer fantastisk godt, 
og er gældfrit. 
Der er lavet en pedelordning, 
som vedligeholder og forskøn-
ner området, og en ambassadør-
ordning som hilser nye beboer 
velkommen til området. 
 
 

       Med håbet om at 
    Rørup Sogneforening  
     vil bestå i mange år 
 ønskes alle en god sommer 
 
         Finn Jørgensen 
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     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 

        

 

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 Nordea konto nr. 5870-7800514280 
                  2. Benyt giroindbetaling    +73<                       +88272129 
                    Husk i begge tilfælde at opgive navn og adresse  
                  3.  Kontakt et bestyrelsesmedlem for kontant betaling.                                   

KONTINGENT 2018 

Bliv medlem af 
Rørup Sogneforening 

Nyt medlem af  bestyrelsen                          
i Rørup Sogneforening 

 
 

Da Niels-Ivar Eriksen er fraflyttet sog-
net, har vi måttet udskifte i bestyrel-
sen. 
Niels-Ivar har været medlem af besty-
elsen siden 2004, sidst som Næstfor-
mand. 
Vi vil gerne takke Niels-Ivar for hans 
indsats i Bestyrelsen og håber at vi 
stadig  vil se ham til vore arrangemen-
ter.  
 

Som nyt bestyrelsesmedlem er  
Kirsten Nissen indtrådt pr. 1/5. 
Vi byder Kirsten , der også fungerer 
som ambassadør, velkommen i Besty-
relsen og håber på et godt samarbej-
de. 
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Rørup Sogneforening har søgt 
og fået midler fra Lokalsam-
fundspuljen til at bygge en bro 
over ”Grønnemosen”. 
Broen er blevet opført forår 
2018 af landsbypedeller under 
ledelse af pedel Frode Bentsen. 
Ved siden af broen ligger søen, 
som er blevet oprettet i vinteren 
2017/18 efter indhentet tilladel-
se fra kommunen. Også her har 
landsbypedellerne og andre fri-
villige gjort en stor indsats. 
Broen og søen blev indviet og 
åbnet officielt den 21.juni af borgmester Søren Steen Andersen og Frode 
Bentsen i overværelse af lokale.  
Disse initiativer, udsprunget af lokales arbejde og frivillighed, blev rost og 
fremhævet af borgmesteren. 

Kommunens afdeling, Plan og 
Kultur, var mødt op. Blandt an-
det for skriftligt at indgå en 
aftale med Rørup Sognefor-
ening om overdragelse af rå-
deretten til et Rekreative Om-
råde, på 3 ha, der ligger op til 
mosen. 
Afdelingens 22 medarbejdere 

havde ønsket en tur i lokalom-

rådet for at se resultaterne af 

landsbypedellernes og andre 

frivilliges indsats. Turen blev 

ledet af landsbypedellernes formand og begyndte ved det rekreative areal, 

søen og mosen. Herfra en orientering om området ved tunnelen, videre ad 

skolestien til Borgerhuset, afsluttende ved legepladsen. Man var synligt- 

og hørligt  - ret imponerede over lokalsamfundets frivillige indsats for at 

gøre landsbyen Grønnemose til et attraktivt område at bosætte sig.    

                                                                                         Jens Bartholin  

Broindvielse i Grønnemose  
og 

Overdragelse af  rekreativt område. 
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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 

BLIV  MEDLEM  AF 

Rørup 
Sogneforening 

Ved fælles hjælp styrker  
vi lokalsamfundet 

 
VORE 

 ANNONCØRER 

 STØTTER OS 

 

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

LAKERING 

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

 

Alt i reparation af  person– og varevogne 
Industrivej 4  Grønnemose 5560 Aarup Tlf.:64431605 

www.tmauto.boschcarservice.dk 

 

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

LAKERING 

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

 

Materiel / Maskinhus på  
legepladsen ved  Bellisvænget 

Landsbypedelafdelingen har købt 
materialer og opført et materielskur 
på legepladsen ved Bellisvænget. 
Årsagen er, at det ikke længere var 
muligt at have vore materialer op-
bevaret privat.  
En stor tak til de pedeller, der har 
opført huset. 
                              Jens Bartholin 
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Telefon. 64 43 16 41 
Telefax 64 43 16 26 

www.byggefirmavestfyn.dk 

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed 

Skolevej 39   Grønnemose 
5560 Aarup 

 

 

 

Aut. VVS-installatør 
 

Smede- og maskinværksted 
 

Aalsbo Smedie og VVS 
 

      Aalsbovej 12-14  •  Aalsbo 
 

               5560 Aarup 
 

TLF. 64 49 11 95 
aalsbo-smedie@mail.tele.dk 

 
 

 BLIV  MEDLEM  AF 

Rørup 
Sogneforening 

Ved fælles hjælp styrker  
vi lokalsamfundet 
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ERIK HANSEN Tømrer- og snedkerarbejde udføres 

Reparation ● Isolering ● Køkkener    
Nyt tag ● Døre og vinduer efter mål. 

Ny, til -  og ombygning 
Totalentrepriser 

Ring og få et skitseforslag 
og et uforbindende tilbud. 

Tømrer- og Byggefirma  Aps 

Bellisvænget 19.  5560 Aarup 
 

Tlf.: 64 43 12 14.    Bil 20 32 12 14 

Den 19. juni kunne Rørup Sogns 
Borgerforening/Rørup Sogneforening 
fejre sit 50 års Jubilæum.  
Det blev fejret med en sammenkomst 
i Borgerhuset, hvortil medlemmerne  
var inviteret og med en særlig invitation 
til de tidligere Bestyrelsesmedlemmer.  
Foreningen var vært ved et lettere  
traktement -  smørrebrød / øl og vand. Der var lavet en oversigt over for-
eningernes virke gennem de mange år med beskrivelse af de mangeartede 
aktiviteter, der er foregået i foreningerne. Foreningen modtog gaver, som 
slet ikke var forventet, men som vi gerne vil takke for.  

Støtteforeningen til Rørup Sogneforening 
kom også med gaver….. 
og nogle meget flotte ….i form af asfalterin-
gen af vejen (skolestien ) til Borgerhuset til 
en værdi af kr. 46.000,- og tilsagn om et be-
løb ( kr 15.000,- ) til et Kulturelt arrangement. 
Sogneforeningen er meget glad for begge 
gaver, asfalteringen var efterhånden meget 
tiltrængt og Kulturelle arrangementer er    
altid velkomne.  

               Vi vil gerne takke Støtteforeningen for disse fine gaver. 
               Aftenen forløb med spisning, snak og hyggeligt samvær,  
               hvor minder fra Foreningernes virke blev genopfrisket. 
                                                                                    
                                                                                                       Finn Jørgensen 

RØRUP SOGNS  
BORGERFORENING 

RØRUP  
SOGNEFORENING 
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INFORMATION FRA RØST 
 

Vi er kommet godt fra start og mange 
ønsker er kommet på bordet. 
På vores sidste møde d. 14/6 havde vi 
besøg af udviklingskonsulenten 
Steen Søgård, som kom med mange 
gode råd og forslag til os. 
Vi havde også et besøg af sognefor-
eningen, som ønsker at samarbejde 
med os og havde gode idéer/forslag. 
Det hilser vi velkomment, idet samar-
bejde er vejen frem. 
Vi har drøftet emner som: 
Motorvej - som vi vil holde øje med, 
men vores område er først med i 2. 
etape 2021-2022. 
Cykelstien fra Aarup til Grønnemose, 
som vi glæder os meget til, et stort 
ønske fra borgerne i Grønnemose 
siden man fra kommunal side lukke-
de Rørupskolen. 
Vi ser frem til det første spadestik, vi 
har sendt ønsker til Assens Kommu-
ne om den kommende cykelsti. 
I vil høre nærmere omkring dette i 
etableringsforløbet. 
Vi har snakket om farten og den tun-
ge trafik på Skolevej / Gelstedvej og 
Gl. Hovedvej. Vi ønsker Skolevej luk-
ket for tung trafik over 3500 kg. und-
taget Skolebussen. 
Vi har kigget på den manglende skilt-
ning i rundkørslen, ang. visning mod 
Gelsted ad Industrivej samt på Gel-
stedvej/ Industrivej om visning mod 
E20 og Odense.  
Det vil vi gøre opmærksom på til vej 
og trafik. 
Vi har andre forslag, som vi vil gå vi-
dere med, for at lette den tunge tra-
fik.  
Vi har planer om at komme med vo-
res forslag til Fynbus angående tra-
fikplanen, så vi kan få vores arbejds- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
liv, til at blive  bedre omkring trans-
port til og fra Grønnemose.  
Vi har svært ved at tiltrække nye til-
flyttere til vores område, hvis de ikke 
har noget køretøj.  
Der er høring i øjeblikket. 
 

 Vores næste møde i  Borgerhuset 
         er d. 21.august  kl. 18.30   
             hvor alle er velkomne. 
 

  Vi lytter gerne til forslag fra jer,  
     så skriv hvis I har noget til:  
    bestyrelse@røruplokalråd.dk 
 

Vi gør,hvad vi kan for at holde hjem-
mesiden samt vores Facebookprofil 
opdateret. www.røruplokalråd.dk 
og søg på facebook:  
   Røst-Lokalråd for Rørup Sogn 
            Vi tænker stort,  
       og vi blev takket være 
        Rørup Sogneforening, 
           Årets landsby 2017. 
  

  RIGTIG  GOD  SOMMER  TIL  ALLE 
 
 

 
 

                          ” RØST ” 
  

            Lokalråd for Rørup Sogn 
 

 

http://www.røruplokalråd.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 

Priser :  

Hverdage kr. 700,- 

Fredag kr. 900,- 

Lørdag kr. 1100,- 

Søndag kr. 900,- 

Lørdag+Søndag kr. 1600,- 

Rengøring kr. 400,- 

(Fredag+ Lørdag) 

        ØLSMAGNING 
                   i 
     BORGERHUSET  
 
 

FREDAG 12. OKTOBER  kl. 19:30 
 

Brygmester Peter Schrøder er flyttet til  
Grønnemose og vil derfor gerne afholde en 
ølsmagning for sognets beboerne . 
Temaet til denne ølsmagning vil være Ale eller overgæret øl,  
som det hedder på dansk.  
Peter tager 6 forskellige øl med til smagning, hvor der vil blive lagt 
vægt på hvad der gør en ale til en ale og hvilke smagsnuancer, der 
kan opstå i Ale brygning.  
Tag naboen i hånden og glæd jer til en hyggelig, informativ og ikke 
mindst sjov aften med Grønnemoses egen Brygmester. 
 

                  Pris 150 kr. pr. pers. 
 

                             Bindende tilmelding / betaling til: 
Frode Bentsen Mobil 30701309 eller Finn Jørgensen tlf. 64432321 
                                      Senest den 1. 0ktober   
                           Kontonummer: 5870-7800514280 
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så er vi på banen igen…... 

Fællesspisning 
i 

BORGERHUSET 
FREDAG 26. OKTOBER  KL. 18.30 

Vi  glæder os  til igen at byde velkommen  
til  hyggelig Fællesspisning i Borgerhuset. 

Husk at reservere datoen Husk at reservere datoen --    --    --  læs mere i næste Rørup Nyt læs mere i næste Rørup Nyt   

FORTOV PÅ INDUSTRIVEJ  ? ? ? 
Rørup Sogneforening og  
Lokalrådet ” RØST ”, har d. 17. juni  
sendt en ansøgning  til Assens  
Kommune om et fortov på Indu- 
strivej, når nu vejen alligevel skal  
have ny asfaltbelægning i 2018. 
Adskillige beboere har henvendt  
sig for at få et asfalteret fortov  
på strækningen imellem Gelsted- 
vej og Rundkørslen, idet de ser  
muligheden for en lidt længere  
travetur i kvarteret.  
Man angiver, at oversigten er ringe, fordi vejen krummer samt at der ofte 
køres med høj hastighed. Man bliver ofte usikker ved at gå på vejbanen 
og tør ikke gå sammen men bag hinanden.   
Man tror også, trafikken med tiden bliver betydeligt større.  
Sogneforeningen og lokalrådet er derfor gået sammen om en henvendel-
se til kommunen. 
Grønnemose er i kommuneplan 2017-29 blevet udpeget som en mindre 
bymønsterby. Kommunen har ønsker om at aktivere borgerne for at gøre 
de enkelte lokalområder mere attraktive. Tanken bag er også, at den 
bedste udvikling i et område skabes bedst i et tæt samspil med lokalbe-
folkningen. 
Lokalrådet og sogneforeningen håber derfor, at kommunen vil imøde-

komme forslaget.                                                               JB 
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Kommunal orientering    v/ Poul Poulsen 
 

Der er 2 væsentlige punkter at skri-
ve om denne gang. Punkter, der er 
forbundne. Det ene er økonomi, og 
det andet Vision 2030! 
Regnskabet for 2017 viser en dispo-
nibel kassebeholdning ultimo på 
57mill. Dvs., at vi er tæt på det mini-
mum på 50mill., som er forudsat i 
vores økonomiske politik.  
Så er det vel godt?       Ikke helt. !!! 
I 3 udvalg er driftsudgifterne steget.  
Det er i Uddannelse, Børn og Fami-
lie med 8,4mill., Beskæftigelse, Er-
hverv og Kultur med 10,5mill og en-
delig Social og Sundhed 9,6mill.  
Det er udvalgene blevet bedt om at 
rette op på. 
Oveni det kom så første budgetop-
følgning, der viser, at den forkerte 
udvikling ser ud til at fortsætte i 
2018. Byrådet besluttede i budget 
2018, at kassebeholdningen skulle 
styrkes med ca. 35mill. Budgetop-
fyldningen viser, at der i stedet kan 
forventes et kasseforbrug på ca. 
20mill. Derfor vil I komme til at læse 
en hel del om besparelser, genop-
retningsplaner mm. Årsagerne er 
mange. Man kan få et godt billede 
heraf ved at læse årsberetningen, 
der kan ses på kommunens hjem-
meside.   
Det siger sig selv, at vi ikke kan ved-
blive at spare. Det fører direkte over 
i  næste  punkt, nemlig Vision 2030. 
Der skal  arbejdes  med at øge ind-
tægterne. Vi kan skyde med sprede-
hagl, eller  vi kan  fokuserer en ind-
sats. Det første  har Assens gjort i 
for mange år, mest pga., at byrådet 
ikke har kunnet samles om en fælles 
retning. Det kunne der gives en del                    
eksempler på.                                     

 
Det forsøger vi nu  
ihærdigt at æn-
dre. Det lange lys 
sættes for alvor 
på, når visionen 
rækker helt til 
2030! Vi har holdt 
en stort antal temadage, og Visio-
nen er nu tæt på at være klar til at 
blive sendt i høring! Det helt centra-
le bliver, at et enigt byråd står bag, 
og at der findes/afsættes midler til 
visionen.  
Der afholdes forskellige møder her-
om, og jeg håber, at mange vil delta-
ge og bidrage med det, de mener 
måtte mangle. Første møde er d. 6/9 
kl. 17-21.30, og drejer sig om både 
vision og budget 2019! Der holdes 3 
møder kun om Vision 2030. Første 
gang d. 10/9 i Tommerup, dernæst 
d. 24/9 kl.  i Ebberup og sluttelig 
1/10 i Glamsbjerg. Som nogen nok 
har bemærket, et møde i hvert af de 
3 bånd – Forstadsbåndet, Kystbån-
det og båndet i midten, nemlig Cam-
pus & Livet på landet. 
Til de, der alene eller i mindre grup-
per, gerne vil diskuterer Vision 
2030, ja da kan der arrangeres 
”Kaffemøder”. Jeg møder gerne op, 
eller man er velkommen på Gelsted-
vej 25 til en snak. Hos mig er det 
dog bedst i dagtimerne. Blot sig til! 
  

   Med ønsket om en rigtig  
      god og mild sommer. 
Poul Poulsen, Gelstedvej 25, Rørup, 
5560 Aarup 
e-mail: popou@assens.dk  

tlf. 64 43 31 62  /  23 30 31 62 

mailto:popou@assens.dk
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WORKSHOP  SÆSON  2018/19 

Vi starter op igen efter sommerferien  
Mandag den 10. september fra kl. 17.00 til kl. 19.00. 

 

Planen er som følger : 

 10 sept., 24 sept., 8. okt., 22 okt.,  
5. nov., 19. nov., 3. dec. 

 

Alle medlemmer af Rørup Sogneforening er velkomne til  
at deltage med pc, ipad, tablet eller telefon, så vil vi forsøge 
 at løse problemer og udfordringer inden for opdateringer,  

skrive/regneark, mail, foto, hjemmesider og lidt slægtsforskning. 
Alt på brugernivau.  

 

GOD SOMMER 
 

  Spørgsmål rettes til Inge 26 57 94 88. 

 

Alle kan deltage   
Har du lyst til at være med, så mød op i Borgerhuset 

HVER TORSDAG KL. 17.00 

RØRUPS MOTIONSKVINDER 
  mødes hver torsdag kl. 17. - 18. i Borgerhuset. 

 

Det er hyggeligt, det er sjovt  
og så  er  det  også  sundt !! 

 Vi holder ferie i Juli og August 
 

Starter igen Torsdag  6. September 
GOD SOMMER        HILSEN BRITTA 

Tlf.:  22 38 11 91    
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SANGAFTENER  

I  BORGERHUSET 
 

Så starter vi igen vore hyggelige sangaftener i Borgerhuset. 
Med Lisbeth Nielsen ved klaveret og som fortæller 

hygger vi os med sang, kaffe og en masse snak. 

Vi begynder Onsdag 12. September kl 19.30 
og derefter 10. oktober, 14. november og 12. december 

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. 
 

 Vil du vide mere, så kontakt  Ivan tlf. 64 43 37 43  
 

 
 

 

 
 

 

Vi er ikke 
 et sangkor…. 
vi synes bare, 

 at det er dejligt 
 at synge 

Hvem kan 
være sur  
og synge 

   samtidig ? 

Der spilles præmie-l’hombre  
PRÆMIE L’HOMBRE 

I   KÆLDERLOKALET  
RØRUP BORGERHUS 

HVER  TORSDAG  KL. 19.30 
Vi starter sæsonen  6. 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 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIx773z_nSAhUEFywKHXG6BZkQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.havdur.net%2F&bvm=bv.150729734,d.bGg&psig=AFQjCNFMchq08zsfdZ491G6WiMt4KSjZXw&ust=1490804765890976
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GODE IDÈER 
OG 

FORSLAG 
TIL 

UDNYTTELSE 
AF 

DET  REKREATIVE OMRÅDE 
 

MODTAGES MEGET GERNE 
 

BESTYRELSEN 
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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 

RS RS 

ALLE ER VELKOMNE 

BANKOSPIL 

STØTTEFORENINGEN 
til 

RØRUP SOGNEFORENING 

STØT BANKOSPILLET... 
DE STØTTER OS… 

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



18 

BADMINTON  
 

Der spilles badminton som sidste år på Lærkeskolen 
 

Sæsonen starter Tirsdag 4. september 2018 
 

Tilmelding skal ske til Tommy, Skolevej 26 ,  
TLF . : 64 43 14 95 / 60 70 13 86 

senest Tirsdag 21. august 
 

Jeg ønsker alle en god sommer 
   Med venlig hilsen 

Tommy 

NYE  SPILLERE  EFTERLYSES 
DER   ER  PLADS  TIL  FLERE 

ASFALTERING 
AF 

SKOLESTI 
OG 

KØREAREAL 
VED BORGERHUSET 
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DET  NYE  RØRUP  BORGERHUS 
                2008    —      2018 

Udklip fra 
Rørup Nyt 
Oktober 2008 

Arbejdsholdet 

Ny garage 

Fællespisning 

Musik 

L’hombre 

Gammel garage 
Asamloge 

Kjellerupkoncert 

                     i den anledning vil jeg på foreningens og egne  
             vegne  sige jer tusind tak for meget veludført arbejde. 
           Tak for hyggelige og sjove timer sammen med jer. 
Uden jeres fantastiske indsats med græsslåning, reparationer  
og øvrige vedligeholdelse ville Borgerhuset ikke være et af  
Fyns flotteste og mest velfungerende samlingssteder. 

VI MØDES IGEN :   ONSDAG 8. AUGUST  KL. 11.00 
       hvor vi over et stykke mad snakker lidt om kommende opgaver  
 

                HUSK  AT GIVE  MIG  BESKED, HVIS   DU  KOMMER 
 

                            GOD SOMMER                              PÅ GENSYN  

 
                           Hilsen  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 


