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VORES DANMARK I SOMMERDRAGT
Tekst : Anette Prehn

Mel .: Erik Sommer

Lys over landet til langt ud på natten.
Solstrejf og skyer lægger arm om den næste akt.
Byger besøger fastland og øer.
Vores Danmark i sommerdragt.
2.
Klitter, der formes og vandrer med vinden.
Marehalmsmanker vugger bølgende med i takt.
Havtorneriger. Harefodsdiger.
Vores Danmark i sommerdragt.

4.
Hyld bringer bud om hver højsommers blomstring.
Inderlig duft af hyben rosernes vilde pragt.
Lommer af varme. Solbrune arme.
Vores Danmark i sommerdragt.
5.
Jublende toner i krop og i øre.
Lærkernes struber har i hjerterne livskraft lagt.
Åh, her at være. Elske det nære:
Vores Danmark i sommerdragt.

3.
Havet, der kranser vor vejrbidte klode,
møder os mægtigt og får sanselig glæde vakt.
Skumklædte toppe frisætter kroppe.
Vores Danmark i sommerdragt.

6.
Nuer af nærvær og dog strejf af vemod.
Hver årstid bærer på en rejse, den før har smagt.
Snart vil vi mindes. Glade, du findes:
Vores Danmark i sommerdragt.

1.

Hør sangen på
www.Rørup.dk eller youtube
og syng med
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NYT FRA RØRUP SOGNEFORENING
FORMANDENS SOMMERHILSEN
Det er blevet midsommer med
lys og (forhåbenligt) varme.
Den 10. april havde Rørup Sogneforening kaldt til affaldsindsamling på veje og stræder i
Sognet.
Det var vores håb, at vi ligesom
sidste år, kunne samle en del
mennesker til at deltage.
Det var desværre ikke tilfældet,
da mindre en håndfuld personer tilmeldte sig.
Men vi prøver igen næste forår i
håbet om bedre tilslutning.
14 dage senere manglede der
ikke tilslutning, da der blev afholdt Fællesspisning med over
60 personers deltagelse.
Det var en virkelig god aften.
I september måned 2020 afholdt Rørup Sogneforening et
beboermøde for at få ideer og
ønsker til, hvad man kunne tænke sig at området ved bålhytten
skulle indeholde. På mødet
fremkom forskellige ønsker om
aktiviteter, som bestyrelsen arbejdede videre med, og det blev
besluttet, at lave en petanque bane, minigolfbane, krolfbane
og noget beplantning.
Så arbejdet med disse ting blev
startet op i foråret 2021.
Siden har ni personer arbejdet
med at lave aktiviteterne klar.

Den 21 maj kunne vi
holde indvielse af alle aktiviteterne, hvor mange var tilstede i
løbet af eftermiddagen for at
deltage i festlighederne.
Minigolfbanerne har været meget brugt, og tak for det, men vi
håber også at de andre spil vil
blive brugt.
På indvielsesdagen blev krolfbanen afprøvet, og de 3 personer der gjorde det, var alle enige om, at det var sjovt og
spændende spil.
Rørup Sogneforening vil gerne
takke de ni personer, som har
brugt mange timer på at lave
disse aktiviteter, som er til gavn
for alle i området.
På siden af bålhytten, er der
kasser med spilrekvisitter til de
mulige spil.
Det er Sogneforeningens håb at
området vil blive brugt og godt
behandlet.
Med ønsket en
GOD SOMMER TIL ALLE
Finn Jørgensen
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Søndergade 25, 5591 Gelsted

LAKERING

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

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

Bliv medlem af

Rørup Sogneforening
KONTINGENT 2022
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
(Kontingent for 2023 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.

Ved fælles hjælp kan vi styrke lokalsamfundet
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

BADMINTON
Der spilles badminton som sidste år på Lærkeskolen

Sæsonen starter september 2022

Tilmelding til Henrik Skinbjerg, Irisvænget 2
TLF . : 30 92 05 88 Mail. : skindbjerg69@gmail.com

snarest og senest søndag 28. august
Baneleje sæson kr. 200,- pr. person
+ medlemskort Rørup Sogneforening

5

BRUG
VORE ANNONCØRER

DE STØTTER OS
Rørup
Sogneforening
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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Den gamle redakteur ønsker at gå på pension...
og efterlyser en afløser, evt. et info-udvalg .......
Efter at jeg i 16 år har redigeret Rørup Nyt,
føler jeg nu, at det er tiden at stoppe.
Det er blevet til i alt 64 blade, ca. 1250 sider,
omdelt til ca. 22.400 husstande .
Det har været sjovt at arbejde med,
men det er blevet tid til en fornyelse.
Jeg er blevet meget i tvivl, om bladet er
interessant og læseværdigt nok, eller om
det er blevet overhalet af facebook m.m.
og bare ender i genbrugsbeholderen sammen med andre ligegyldige udgivelser.
Måske kan yngre kræfter finde på en anden
måde at orientere beboerne om begivenheder
og arrangementer i sognet f.eks. i form af
facebook,nyhedsbreve, hjemmeside ????
Mit sidste Rørup Nyt vil blive Oktober 2022.
Har du lyst til at vide mere, er du meget velkommen til at kontakte mig.
God Sommer  Med venlig hilsen Ivan  23473743  i.flyckt@mail.dk
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NYT FRA "RØST"
Siden sidste nr. af Rørupnyt har
vi holdt Dialogmøde og et par
bestyrelsesmøder.
Dialogmødet var velbesøgt og
alle vare enige om, at det er den
rigtige måde at afholde disse
møder på, dog er der hos mig
en smule skuffelse at spore,
idet der ikke har været, en eneste tilbagemelding fra politikerne ang. de forskellige emner
som blev drøftet. Måske det
skyldes, at de fleste på holdet
var nye, eller at de endnu ikke
er nået til det.
Her i Grønnemose/Gribsvad er
der stadig aktivitet, OK tank og
Vaskehal er indviet og det er
meningen at der skal opsættes
ladestandere i forbindelse med
tankanlægget.
Velkommen til OK.
Desuden kan vi nu tillade os at
håbe på en dagligvareforretning her i sognet, idet Rema
1000 har købt ejendommen Gl.
Hovedvej 22. Der er p.t. ikke så
meget at fortælle om dette forhold, kortene holdes tæt til
kroppen i kommunalt regi, ligeledes sker det hos de 2 repræsentanter fra Rema 1000, som
er mine kontaktpersoner hos
dem, Mads Nielsen og Stephan
Sørensen.
Med hensyn til det nye erhvervsområde, kan man kun oplyse at FTZ er i gang med at ud
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færdige lokalplanen sammen
med kommunen, og den skal så
efterfølgende i høring.
Det areal som tilhører Assens
kommune er der ikke noget nyt
om, ud over at der er flere forespørgsler og henvendelser om
arealet. God aktivitet.
Skoletrekanten er lidt et kapitel
for sig, Assens kommune vil
gerne planlægge dette område i
forbindelse med planlægning af
den evt. dagligvarebutik og
koncernen Rema 1000. Der er
mange muligheder i den forbindelse. Mange spørger på området som boligområdet, det er
positivt, men der er p.t. ikke noget konkret at fortælle. Det er
vores hensigt i Røst at prøve
om vi kan skabe interesse for
området hos flere aktører.
Vi arbejder videre med det efter
sommerferien.
Der er desværre ikke p.t. noget
nyt ang. fjernvarme.
Alle i Rørup Sogn
ønskes en dejlig sommer.
På vegne af Røst
Inge Bünning

Vi gør dine boligdrømme til virkelighed

Skolevej 39 Grønnemose
5560 Aarup

Telefon. 64 43 16 41
www.byggefirmavestfyn.dk

SANGAFTEN I BORGERHUSET
Så mødes vi igen til vore hyggelige
sangaftener i Borgerhuset.

Vi starter
ONSDAG 14. SEPT. KL. 19.30
og derefter 12. oktober, 9. november og 14. december

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.
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER IGEN
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Hvem kan
være sur
og synge
samtidig ?

Kommunal orientering
Arbejdet med budget `23 og
overslagsår er startet. Aftalen
mellem KL og regeringen er indgået, og den lægger i den grad
op til smalhans, både på driften
og på anlæg. Hen over sommeren arbejder kommunens økonomiske afdeling på aftalen, og
kommer til august med resultatet, og hvad det betyder for Assens kommune. Lige nu er der
ikke noget, der indikerer, at der
skal spares i Assens. Vi tog en
ordentlig og barsk omgang i
starten af sidste valgperiode, og
det lønner sig nu – 3. budget
uden besparelser!!! Det er beskrevet, at der er en aktuel ubalance på 10mill, men at det klares via budgetværn på 20mill,
samt mindreudgift på overførselsudgifter på 25,9mill. Den store hurdle i alle kommuner er udgifterne til det specialiserede
område, som er handicap, psykiatri og udsatte. Udgifterne er
steget gennem flere år, og regeringen har ikke afsat flere penge
til kommunerne. Sidste år snakkede vi om en ubalance på 5mia
for hele landet, og vi fik 150mill.,
så problemet er der stadig. Læs
mere om budgetarbejdet på
kommunens hjemmeside under
Økonomiudvalget. Der bliver
borgermøde om budget d. 30/8!!
Assens solgte Naturgas Fyn for
nogle år siden, og det giver et
samlet afkast på ca. 50mill i
2029.
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v/ Poul Poulsen
Pt. er 24mill
blevet
udbetalt, og det er
besluttet at anvende 8,57mill
i 2023. Beløbet
skal bruges på
anlæg og midlertidig drift, dvs. omstillinger,
forsøg mm. Pengene skal bruges
på Erhvervs- og vækstpolitik,
Sundhedspolitik og Natur- og
Friluftpolitik, og er fordelt mellem udvalgene. Størstedelen går
til Undervisning, Børn og Familie
med 4,5mill, Social og Ældre
med 2,5mill, Medborgerskab,
Kultur og Beskæftigelse får sammen med Økonomiudvalget
1mill, og endelig Miljø, Teknik og
Plan 570.000kr. I forvejen er der
afsat 3,75mill til højvandssikring
af Assens Havn. Stigende energipriser mærker de fleste, og
hvordan agerer man bedst på
det. Regeringen har meldt ud, at
kommunerne inden udgangen af
dette år skal have en samlet plan
for, hvor det giver mening at
etablere kollektiv varmeforsyning, fjernvarme eller andet.
Tidsplanen herfor i Assens har
følgende forløb:
Oktober: møde med lokalrådene.
November:Borgermøde for alle
interesserede.
Senest 15.december: Besked
om, hvor der udrulles fjernvarme.
fortsætter side 11

Samtidig ved de fleste nok også,
at Fjernvarmeselskaberne laver
deres beregninger sideløbende
hermed. Det gælder Assens
Fjernvarme og formentlig Fjernvarme Fyn. Den vestfynske jernbane er i gang med det forberedende arbejde. Undersøgelser,
tilladelser, arealerhvervelse m.v.
i 2022 i relation til flytning af naturgasledningen. Den nye ledning anlægges i `23, og den eksisterende fjernes i `24. Jernbanen anlægges i perioden 202428. Affaldsordningen ændres fra
1/4-23. Da begynder sortering i 3
beholdere: 2-delt – den vi har:
bruges til papir og pap, samt metal og glas. Ny 2-delt: bruges til
madaffald og restaffald. 1-rums –

den vi har: bruges til plast og
mad- og drikkekartoner. Dertil
kommer så tøj og farligt affald,
som er iværksat. I alt 10fraktioner. Der er mange spændende
punkter på de politiske dagsordner, så jeg har valgt ud.
Læs selv mere på kommunens
hjemmeside www.assens.dk/
vores-kommune/politik/.
Med ønsket om
en god og solrig sommer.
Poul Poulsen Gelstedvej 25,
Rørup 5560 Aarup
tlf. 23303162
email:
poul.henrik.poulsen@gmail.co
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Rørup Kirke
Høstgudstjeneste
Søndag d. 11. september
kl. 10.15

afholdes
Årets
Høstgudstjeneste
i
Rørup Kirke.

GUDSTJENESTELISTE
RØRUP KIRKE
Juli
Søndag d. 3.
Søndag d. 10.
Søndag d. 17.
Søndag d. 24.
Søndag d. 31.

Babysalmesang
i Rørup Kirke
Onsdag d. 24. August

kl. 10-11
begynder vi et nyt

babysalmesangshold.

Det foregår i kirken.
Vi synger, danser, vugger,
laver fagter og meget andet i
den første halve time og
bagefter er der hygge med
the og lidt sødt.
Det er en god aktivitet for
både barn og mor/far.
Tilmelding:
organist Elisabeth Koch,
24 83 58 48
eller mail:
eack@outlook.dk
NB: Eget tæppe skal medbringes
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3. s. e. trin.
4. s. e. trin.
5. s. e. trin.
6. s. e. trin.
7. s. e. trin.

ingen
10.15
ingen
ingen
9.00 (JV)

August
Søndag d. 7. 8. s. e. trin.
Søndag d. 14. 9. s. e. trin.
Søndag d. 21. 10. s. e. trin.
Søndag d. 28. 11. s. e. trin.
September
Søndag d. 4.
Søndag d. 11.
(Høst)
Søndag d. 18.
Søndag d. 25.

ingen
11.30
ingen
10.15

12. s. e. trin. ingen
13. s. e. trin. 10.15
14. s. e. trin. ingen
15. s. e. trin. 10.15

V = John Vestergaard

Morgensang
Kom godt i gang med dagen,
nyd en kop kaffe og syng
danske sange fra Salmebogen
og højskolesangbogen
hver fredag kl. 9.00-10.00
i Sognehuset Aarup.
Første gang efter sommerferien
Fredag d. 26. august.
fortsætter side 13

Nørkle Cafeen
Nørkle Cafeen i Rørup er flyttet til Sognehuset i Aarup,
da vi har for lidt plads i vores Graverhus i Rørup
Alle er velkomne til at komme og nørkle
sammen med os eller bare få noget samvær.
Vi broderer, strikker og hækler bl.a. ting til Kirken.

vi holder ferie ........ men starter op igen
Onsdag den 31. august 2022 fra kl. 14 – 16

Har i spørgsmål, kan jeg træffes på Tlf. 22 86 86 54

God sommer Annelise

Pinse for børn
Onsdag d. 1. juni besøgte eleverne fra Aarupskolens 2 årgang
sammen med deres lærere Rørup kirke for at høre om og fejre
Pinse ...”kirkens fødselsdag”. I form af spændende anekdoter om
Rørup kirke og Rikkes præstekjole, sange om Pinse og sommer,
samt en fortælling om en gammel træt Pinsedue, havde eleverne
en dejlig formiddag, som blev
afsluttet med fødselsdagssang,
"kageperson"  og juice på
plænen foran kirken.
Det var dejligt igen at kunne
lave ”pinse for børn”, som de
senere år har været aflyst grundet corona og tårnrenoveringen.

IT - WORKSHOP

PRÆMIE L'HOMBRE

Der arrangeres IT-hjælp
for medlemmer
hver anden mandag
i lige uger
fra kl. 13.45 - 15.45
i Borgerhusets kælder.

der spilles præmie-l'hombre
I KÆLDERLOKALET
RØRUP BORGERHUS
HVER TORSDAG KL. 19.30
Indskud
Kr. 50,-

Flotte
Præmier

Vi starter
Mandag 5. september
Fast gebyr kr. 20,- pr. gang

Vi starter sæsonen 6. september

God sommer
Hilsen Inge 26 57 04 88

For yderligere oplysninger
Kontakt Kaj Ove 61 75 49 19
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Lærkeskolen

Vi giver et holdepunkt for livet
En vinter og et forår er gået og snart rammer vi sommerferien.
Et år 2022 som frem til nu har budt på meget i vores organisation,
os som Lærkeskolen.
Vi har endnu mere grundlag for at være stolte af vores børn og det
vi gør – også til lokalsamfundet.
Vi er et hus fuld af aktiviteter, nye tiltag og en travl
hverdag.
Vi er netop ankommet....
hjemme efter en skøn og oplevelsesrig tur i Frankrig for de største af vores elever.
Vi var til Le Manns som en fast tradition, hvilket vi
bare igen måtte sande, var og er en tur alle nyder.
Vi tog afsted fra Danmark
2. Pinsedag og slog et smut
forbi Paris, hvor vi blandt
andet var på kanalrundfart,
gik en tur på Champs-élysées
og nød udsigten fra toppen af
Eiffeltårnet tirsdag aften.
Onsdag kørte vi videre
til Le Mans, hvor vi boede i
telte og nød racerløb.

De mindste af vores elever samt en stor
del af mellemtrinnet har været rundt om i
Nord-Tyskland.Vi har besøgt Zoologiskhave, været på havne rundfart i Hamborg
og nydt den tyske kultur. Det har været
en tur alle har nydt og fået lærerigt med
retur.
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fortsætter side 15

Vi har som organisation oplevet medvind på alle parametre, hvilket har
medført, at vi pt. er ved at kigge på forøgelse af vores tilbud, vores
produkt, da vores store efterspørgsel og dermed høje elevtal samlet
set for hele organisation gør, at vi pt. ikke har de fysiske rammer som
skal til. Det er en spændende tid, en tid vi alle ser rigtig meget frem til,
og en spændende tid, som vil få stor betydning på vores videre drift,
og det vi ved, at vi er gode til.
Tillige en tid vi ser frem til at informere mere omkring.
På vores opholdssted Lærkebo, har vi gjort et stort spring, hvilket
betyder, at vi nu har alle pladser fyldte, og har en personalestab som
går til opgaven med krum hals. Samtidig har vi kunnet byde nye elever
velkommen i skoledelen, hvilket gør, at vi er så stor en organisation, at
fornyelse er en nødvendighed.
Det arbejdes der på, og forhåbentlig kan vi i næste nyhedsbrev løfte
endnu mere af sløret til dette.
I Lærkeweekend har vi også fuld fart og hvor gamle børn går ud,
indskrives nye. Vi ser frem til vores årlige sommerferietur i uge 28.
Der er forsat weekender fuld af aktiviteter såvel ude af huset som i
huset, og vi nyder hver en Lærkeweekend.
Som indledningsvis nævnt, er vi i slutningen af vores et skoleår, men
forsat med fuldt program, og en hverdag for vores ældste elever med
eksamener. I år sender vi 6 elever videre, - elever vi er stolte af og
ønsker det bedste.
Vi glæder os til at opleve, hvad den kommende tid kaster af sig. Først
og fremmest skal vi have sendt vores udskolingslever videre, nyde en
sommerferie som venter forude og vigtigst af alt, at vi gør det, vi er
gode til, - at give vores elever, såvel vores aflastnings- som herboende
børn de bedste forudsætninger og vilkår for nogle gode skolemæssige
og generelle opvækstvilkår, alt imens vi planlægger det kommende
skoleår, lokationer, ture samt klasseskemaer.
Et stort ønske er forsat for os som organisation, at lokalsamfundet vil
gøre brug af vores rammer og faciliteter, når vi ikke selv gør det.
B.la. giver vores nye multibane rig mulighed for leg og boldspil.
Det er altid dejligt med liv omkring skolen, at vores arealer udnyttes,
holdes ved lige med respekt for vores anbragte børn på vores
opholdssted og i vores Lærkeweekender.
Husk at alle i lokalsamfundet omkring os, altid er velkommen til at slå
vejen forbi til en kop kaffe og en snak om alt og intet.
Det vil kun komme såvel os som befolkningen i Grønnemose til gavn.

Alle ønskes en god sommer.
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Aalsbo Smedie og VVS
Renoveringsarbejder bevaringsværdige bygninger.
Aut. VVS. installatør,smedearbejde.
Stokerfyr, oliefyr, gasfyr.
Telefon.: 64 49 11 95 • Mobil.: 27 11 17 55 • Mail.: aalsbo-smedie@mail.tele.dk
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