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Smuk rabat ved Gelstedvej…...

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 3,3 kg

Normalpris
Kr. 2.295,-

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

TILBUD NU

Kr. 2.250,incl. moms

Klokholm Automobiler

Industrivej 6
5560 Årup
64 43 14 03

Per Poulsen

Gl. Hovedvej 87 ● 5560 Aarup ●Tlf. 64881300
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Nu flyver fuglene frit mod syd
Tekst: Michael Stoltze

Mel.: Flemming Alleslev

1.
Nu flyver fugle frit mod syd
med spovefløjt og tranelyd
fra høje himmelveje,
mens gæs i rækker trækker bort,
og stære maler solen sort
i luftballetters lege.

2.
De korte dage er på vej,
så folk og fæ må ruste sig
mod sneen og mod frosten.
Nu kommer årets huletid,
og musen må mod juletid
betænke vinterkosten.

3.
Åh, var jeg fugl, så fløj jeg væk
med spover og med tranetræk,
men jeg må blive inde
og ruste mig, som var jeg mus,
og bygge hule i mit hus
mod bitterkolde vinde.

4.
Så kom da bare, vintervejr!
Så længe jeg har varme tæer
og sul til sultne ganer,
er frost den rene poesi
og sneens tæppe hvid magi,
der smelter, før vi aner.
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING
Så gik September, Oktober er
startet, og dermed har vi vinket farvel til sommeren.
Det har været en usædvanlig
lang sommer med, efter danske forhold, usædvanlig høje
temperaturer og fremfor alt en
meget tør sommer.
Nu kommer efteråret. Det betyder at Rørup Sogneforenings
aktiviteter, som fylder årets
mørke måneder, har opstart.
Badminton sæsonen er startet, hvor der er mulighed for
nye spillere at deltage.
Motions gymnastikken, for
kvinder, er ligeledes startet hver torsdag kl 17—18 med
sloganet : Det er hyggeligt, det
er sjovt og så er det også
sundt.
lt-Wokshop, Sangaftener og
L'hombre kortspil har også
startet sæsonen i Borgerhuset.
Oktober måned byder på to
arrangementer i Rørup Sogneforenings regi, d. 12/10 er der
ølsmagning, hvor Brygmester
Peter Schrøder vil fortælle om
overgæret øl ( Ale ) og der vil
selvfølgelig kunne smages på
varerne.
Den 26. oktober vil der være
fællesspisning, hvor det nye

madhold i køkkenet
vil fremtrylle lækre
retter som kan nydes
i godt selskab.
Eftersommer og efterår er, på
det Kommunale plan, budgetlægnings tid og i Assens Kommune er dette efterårs budgetlægning ekstra-ordinær svær.
Der har været større udgifter,
end forventet, og dermed et
overforbrug på mange millioner af kroner.
Dette medfører spareplaner
og et anlægsstop, som på lokal
plan i vores område betyder,
at den projekterede cykelsti
mellem Grønnemose og Aarup
er udskudt.
De økonomiske realiteter gør,
at dette selvfølgelig er nødvendigt, men så må det være et
ønske ( krav ? ) , at så snart
økonomien igen er til det, står
den lovede cykelsti øverst på
listen af projekter, der gennemføres.
Finn Jørgensen
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Alt i reparation af person– og varevogne
Industrivej 4 Grønnemose 5560 Aarup Tlf.:64431605

ERIK HANSEN

Tømrer- og snedkerarbejde udføres

Tømrer- og Byggefirma Aps

Reparation ● Isolering ● Køkkener
Nyt tag ● Døre og vinduer efter mål.
Ny, til - og ombygning
Totalentrepriser

Bellisvænget 19. 5560 Aarup
Tlf.: 64 43 12 14.

Bil 20 32 12 14

Ring og få et skitseforslag
og et uforbindende tilbud.

VI 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

ØLSMAGNING I BORGERHUSET
med
Brygmester Peter Schrøder
FREDAG
12. OKTOBER
kl. 19:30
Kr. 150,. pr. prs.
incl. lidt mundgodt

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 sjov aften med Grønnemoses egen Brygmester.
Bindende tilmelding / betaling til:
Frode Bentsen Mobil 30701309
eller Finn Jørgensen tlf. 6443232
Senest den 6. 0ktober
Kontonummer: 6880 - 1100477
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VIGTIG MEDDELELSE

Rørup
Sogneforening
Vi har skiftet bank til
Totalbanken Aarup
Konto 6880 -- 1100477
Bedes benyttet ved
fremtidige indbetalinger

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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så er vi på banen igen…...

Fællesspisning
BORGERHUSET
i

FREDAG 26. OKTOBER KL. 18.30
menu
Forloren Hare
med
spændende tilbehør
Citronfromage m/ 1 glas Dessertvin
Kaffe m/ småkager
Pris pr. pers. Kr. 100,Børn (under konfirmations alder) ½ pris
Øl, vand, vin købes til rimelige priser

Tilmelding senest 10. oktober 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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VIGTIG MEDDELELSE

Rørup
Sogneforening
Vi har skiftet bank til
Totalbanken Aarup
Konto 6880 -- 1100477
Bedes benyttet ved
fremtidige indbetalinger

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed

Aut. VVS-installatør
Smede- og maskinværksted

Aalsbo Smedie og VVS
Aalsbovej 12-14 • Aalsbo
5560 Aarup

TLF. 64 49 11 95

Skolevej 39 Grønnemose
5560 Aarup

aalsbo-smedie@mail.tele.dk

Telefon. 64 43 16 41
Telefax 64 43 16 26
www.byggefirmavestfyn.dk
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INFORMATION FRA RØST
Vi håber at alle har haft en god
sommer.
I Røst er der meget at tage fat på
og vi er i fuld gang efter ferien.
Nogle gange er det en langsommelig arbejdsgang, idet det tager
lang tid at få svar fra forskellige
instanser, og vi må af og til rykke
for svar på diverse henvendelser.
Det håber vi bliver bedre.
Vi har været repræsenteret ved
flere Budget & Visionsmøder og
fået mange informationer, dels
om den skrantende kommunale
økonomi, dels om fremtidsplaner.
Det er spændende at deltage,
men da vi ikke er politikere, kan
det nogen gange være svært følge med på det plan, som fagfolk
og politikere arbejder på.
Vi har desværre måttet tage til
efterretning, at den kommende
cykelsti mellem Aarup og Grønnemose er røget med i puljen på
52 mill. Kr. i anlægsudgifter, som
udskydes.
Vi har udarbejdet høringssvar i
forhold til dette og præciseret
ønske om at den påbegyndes senest 2019.
Som almindelig borger i hele Rørup sogn, har du mulighed for at
komme til vores ordinære møder,
som afholdes i Borgerhusets kælder. Du kan lytte, komme med
input, men da vi har en dagsorden, kan vi skrive nye emner op
til næste møde.

Du kan også rette skriftlig henvendelse til os på:
bestyrelse@røruplokalråd.dk
eller ved personlig henvendelse
til en person fra rådet. Så drøfter
vi, om det er noget, vi skal tage
os af og sætter det på dagsorden, når der er plads til det.
Følg i øvrigt med på:
www.røruplokalråd.dk
der vil de seneste
nyheder blive publiceret.

Næste møde i Røst
er den 9. oktober 2018
kl. 18.30 - 20.30
i Borgerhuset,
hvor alle er velkomne.
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Kommunal orientering
I sidste nummer af Rørup Nyt
skrev jeg om det kommunale
regnskab
for
2017,
og
1.budgetopfølgning, der viste
merforbrug på 3 udvalg –
1) Social og Sundhed(SSU),
2) Beskæftigelse, Erhverv og
Kultur(BEK) og
3) Uddannelse, Børn og Familie
(UBF), samtidig med at underskuddet fra 2017 blev overført!
Den nødvendige kassebeholdning var voldsomt presset,
hvorfor Byrådets reaktion var
at lægge et overskud (ca. 7mill)
fra 4 decentrale områder i kassen, vedtage administrative
spareforslag (6,7mill) og politiske spareforslag (ca. 17,9mill).
Desværre er det ikke et enigt
byråd, der står bag sidstnævnte. Vi gik derefter på politisk
sommerferie, spændt ventende
på 2. budgetopfølgning til august!
Det blev en brat opvågnen i august. 2. budgetopfølgning viste
at det gik den helt gale vej, og
hvis intet blev gjort, ville et forventet overskud på 37,5 mill
blive vendt til et kasseforbrug
på ca.60 mill! Årsagen lå i både
interne og eksterne ting. Eksternt på ændret sygehusbetaling (merudgift 15 mill) og ændring af midtvejs-regulering
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v/ Poul Poulsen
(merudgift ca.
22 mill).
Internt på merudgifter på ældre, handicap
og kørsel.
Derfor blev der
på byrådsmødet i august besluttet et anlægsstop og overførsel af anlæg for 52,8mill. til
budget 2019-22, dog uden at
pengene fulgte med !!! På driften lagde SSU og UBF op til besparelser på i alt 12,9 mill, og
et samlet stop i hele organisationen på 22,5 mill i 2018!
Alle disse tiltag vil medføre, at
kassebeholdningen vil blive ca.
15 mill pr. 31/12!
Den skal være 50-80mill.
Desuden blev det besluttet, at
SSU skulle spare 20 mill i 2019,
og UBF 18 mill. Det er disse tilsammen 38 mill, der er det store stridsspørgsmål ift. budgetforhandlingerne for 2019-22!
Hvordan kan de findes? Her er
det vigtigt at erindre, at SSU og
UBF tilsammen har ca. 2/3 af
de kommunale udgifter, hvorfor det ikke er muligt at undgå
store besparelser her. Øvrige
udvalg sparer også, faktisk meget ift. deres økonomiske vægt,
men disse beløb lægges i kassen.
( fortsæt side 11 )

( fortsat fra side 10 )

I debatten snakkes meget om
FLIS-tal. Hvad er det? FLIS er et
it-strategisk
styringsredskab,
hvor landets kommuner sammenlignes på en lang række
drifts-parametre. FLIS står for
Fælleskommunalt Ledelses Informations System. I Assens er
udarbejdet en udgave, ”Kend
din kommune”, hvor Assens måles op imod relevante kommuner, samt landsgennemsnit.
Det er vigtigt at huske, at kommuner ikke bogfører ens, samt
andre forskelle, og derfor kan
tallene ikke bruges direkte til at
anvise besparelser. Tallene kan
bruges til at undres, og være
baggrund for en nøjere analyse
af, hvori en forskel ligger!
Derefter evt. overvejelse om
sparermulighed!
Det var en del om økonomi, og
cykelstien, ja den får lige sin
egen artikel denne gang!
Husk du er altid velkommen med
spørgsmål og kommentarer,
stort som småt, lokalt som bredere.
Poul Poulsen,
Gelstedvej 25,
Rørup 5560 Aarup
Tlf. 64433162 / 23303162
e-mail: popou@assens.dk

EFTERÅR 2018
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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

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,-

(Fredag+ Lørdag)

Rengøring
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kr. 400,-

Første etape af
Cykelstien
Aarup / Grønnemose.
Poul Poulsen orienterer .

Hva’ nu... ?

På grund af det kommunale anlægsstop, vedtaget i august, forsvandt restbeløbet på ca. 4,5mill,
der var afsat til cykelstien i år!
Det har naturligt givet en del
spørgsmål !
I politik kan alt ske,
men dette ligger fast:
I det netop indgåede budgetforlig
er det sikret, at der i 2019 er afsat
7,6 mill til cykelstier, og 5 mill pr.
år i 2020, 2021 og 2022.
Planlægningen fortsætter med
ekspropriering af jord, og et flertal i Miljø, Teknik og Plan-udvalget
(MTP) har nylig besluttet, at stien
skal have belysning.
Selvfølgelig fristes jeg til at sige.
Typen af belysning er endnu ikke
fastlagt!

Det afgørende er, at et enigt MTPudvalg har vedtaget netop denne
sti, så når der er afsat penge…..
ja så fortsættes arbejdet!
En gang imellem er det muligt at
søge midler fra Statens Cykelstipulje. Vi ved blot ikke hvor tit eller
hvornår!
Her plejer vi at ansøge, når lejligheden byder sig.
Det kunne jo være til 2.etape fra
Søndergårdevej til Grønnemose.
Her tales om 2 mulige linjeføringer, og det arbejder RØST med.

VIL DU VÆRE NOGET VED MUSIKKEN ???
GENOPFRISK DINE MUSIKALSKE EVNER SAMMEN MED ANDRE
SPILLER DU PÅ ET ELLER ANDET INSTRUMENT ELLER HAR
DU LYST TIL AT SYNGE, ER DU VELKOMMEN TIL AT VÆRE MED.
VI MØDES I BORGERHUSETS KÆLDER
OM ONSDAGEN ÈN GANG OM MÅNEDEN
NÆSTE GANG ER 10. OKTOBER Kl. 18.30 - 20.30

TAG DIT INSTRUMENT MED

Med musikalsk hilsen Steen, Carsten og Tom
YDERLIGERE OPLYSNING HOS STEEN Tlf. 51 93 19 84

NB.: Du er også velkommen til bare at kigge ind for at se og høre, hvad vi laver
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IT - WORKSHOP SÆSON 2018/19
i

RØRUP BORGERHUS
Så er vi godt i gang efter
en lang og varm sommer.
VI MØDES FØLGENDE MANDAGE
FRA KL. 17.00 til KL.19.00 :

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 brugerniveau.

VI SES
Spørgsmål rettes til Inge tlf. 26 57 94 88.

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
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Tlf.: 22 38 11 91

RS

BANKOSPIL

RS

HVER MANDAG Kl. 19.30
i

FJELSTED FORSAMLINGSHUS

60 gevinster og diverse spil
HVER UGE PRÆMIER
for

ca. 10.000

PULJE : 400 kr

STØTTEFORENINGEN
til

RØRUP SOGNEFORENING
HELE SALGET VED SPILLET

MANDAG 22. OKTOBER
GÅR UBESKÅRET TIL KNÆK CANCER
TIL ALLE BANKOSPILLERE
UDLEVERES
GRATIS
1 stk.
KNÆK CANCER BLOMST
ALLE ER VELKOMNE
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RØRUP SY-GRUPPE

BADMINTON

En gruppe sy-venner mødes en
mandag om måneden i det nye
kælderlokale Rørup Borgerhus .
DATOER 2018/2019
22/10, 19/11, 17/12 og 14/1
Kl. 10.00
Man medbringer selv symaskine.

Der spilles badminton som
sidste år på Lærkeskolen

Sæsonen er startet

Lige nu er der ikke plads til flere
i denne gruppe; men skulle nogle
have lyst til noget lignende, er
lokalet til rådighed andre dage.

DER ER
PLADS TIL
NYE SPILLERE

Vil du høre mere om sygruppen,
så kontakt : Erni Larsen
Tlf. 64 43 35 43 / 29 80 35 43
mail : ernilarsen@live.dk

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

Vedr. lokalet kontakt :
Ivan Tlf. 64 43 37 43
mail : ivanflyckt@gmail.com

PRÆMIE L’HOMBRE
Der spilles præmie-l’hombre

I KÆLDERLOKALET
RØRUP BORGERHUS
HVER TORSDAG KL. 19.30
MEGET
FLOTTE
PRÆMIER

INDSKUD :

Kr. 50,-

Mulighed for undervisning
For yderligere oplysninger
Kontakt Kaj Ove 61 75 49 19 eller Ivan Tlf. 64 43 37 43
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FANTASTISK START PÅ
SANGAFTENER I BORGERHUSET
Med 49 sangglade deltagere fik vi en flyvende
start på vore hyggelige sangaftener i Borgerhuset.
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 2018 mødes vi 10. oktober,
14. november og 12. 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. 10,-

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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LIDT AF RØRUP SKOLES HISTORIE

1949

1939

1951

Kilde : Rørup Skoles Historie
af N.L. Havndrup

I Rørup har der været skole i mange
år, og man ved, at den arme Mikkel
Degn i Rørup i 1563 måtte bestige
bålet - anklaget for "KOGLERI" og
trolddom.
Op til 1736 søgte børn fra Gelsted
også til Rørup skole, men så byggede
grev Wedell fra Wedelsborg en skole
i Gelsted.
I Rørup blev skolen ombygget omkring l800 af kammerjunker Cederfeld de Simonsen, og omkring århundredskiftet byggedes en ny hovedskole Den vestlige fløj at den
gamle skole var i brug til 1922. Der
hørte for øvrigt 8 tdr,, land til skolen,
som også havde ladebygninger.
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Ved folketællingen i 1787 nævnes
degn og skoleholder, Anders Bødker, der boede i skolen over for Rørup Kirke. Indtil omkring 1880 var det
sognets eneste skole. På det tidspunkt blev der oprettet pogeskoler
både i Rørup og Etterup.
Men i Etterup var man åbenbart ikke
tilfreds med denne ordning, for med
Rørup sogns nye skoleplan, approberet af ministeriet for Kirke- og undervisningsvæsenet den 17. december
1894 blev der oprettet hovedskole i
Etterup. Samtidig blev de to pogeskoler nedlagt, hvorefter sognet havde to to-klassede skoler.
Imidlertid må man have savnet pogeskolerne, for allerede i 1910 blev der
bygget en forskole - som det nu hed i Etterup, og der blev ansat en lærerinde, som skulle undervise hver
anden dag i Etterup og hver anden
dag i Rørup.
Sidstnævnte sted havde man heldigvis ikke brækket pogeskolen ned.
I 1923 afskaffede man vandrelærerordningen, idet man da byggede en
forskole i Rørup og ansatte en lærerinde der.

Sognet havde nu to tre-klassede skoler.
Denne ordning bevarede man, indtil
skoleloven af 1958 trådte i kraft med den kom kravet om undervisning i fremmede sprog, et krav, som
man ikke mente, at man kunne opfylde i de tre-klassede skoler.

5. årgang fik til huse i et nyindrettet
klasseværelse i Rørup, mens 6. og 7.
gik hver anden dag i Etterup og hver
anden dag i Rørup.
Den nye lærer der blev ansat, fik bolig i den netop ledige kommunale sygeplejerskebolig ved skolen.
Syv år senere i foråret 1966 kunne
man rykke ind i den dejlige, nye skole, Rørupskolen.
Her fik man foruden klasseværelser
til en syv-klasset, årgangsdelt skole,
de faglokaler, man længe havde savnet, gymnastiksal, sløjdlokale, skolekøkken, formningslokale m.m., og da
man i 1968 oprettede børnehaveklasse, var der også plads til den.

1960
Der måtte et samarbejde mellem
skolerne til, indtil man fik bygget en
ny skole.
Dette samarbejde startede 1. august
1959. Det vigtigste ved den nye ordning var, at man fik årgangsdeling
for 5., 6. og 7. skoleår. Det blev praktiseret på den måde, at man lod de to
yngste klasser 1. - 4. årgang fortsætte som hidtil, men delte 3. klasse i
tre: 5., 6. og 7. årg.

1990
Den officielle indvielse fandt sted
den 3. december 1966. I 2003 besluttede Aarup kommune at nedlægge
Rørupskolen, som i dag fungerer
som heldagsskole under navnet
”Lærkeskolen”

1962

2018
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BIRKHOLM VVS
Aut. VVS, Blik, Gas & Oliefyrservice
Industrivej 18, 5492 Vissenbjerg, Tlf. 64431783
Mobil 20331783
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