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Formandens beretning den 22. maj 2017 
  
Endnu et år er gået i Lørup og i Lørup beboerforening, hvor der har 

været en del arrangementer i årets løb, samt div. projekter i 

beboerforeningen.   

Der var generalforsamling den 11. maj 2016 med valg til 

bestyrelsen. Ved det efterfølgende konstituerende bestyr-elsesmøde 

blev udvalgene fordelt.  

 

Forsikring på legepladsen er gennemgået og opdateret. Der er opsat 

et skilt med teksten, "Ophold på legepladsen på eget ansvar". 

Legeredskaberne er gennemgået for slid og brud.   

Marlene og Marianne er indforstået med forlængelse af lejemålet for 

området, hvor legepladsen ligger. 

 

Johannes varetager stadig med stor sikkerhed Lørups hjemmeside 

samtidig med, at han også bidrager med en masse interessante 

indlæg i beboerbladet. Tak til Johannes for indsatsen. 

 

Blandt afholdte arrangementer kan nævnes.: 

Legepladsdagen den 12. juni, hvor legepladsen blev vedligeholdt, 

petanquebanen luget for ukrudt og pilehytten blev klippet m.m., så 

hele legepladsen kunne være klar til sommeren og Sankt Hans 

aften. 

  

Beboerforeningen afholdt Sankt Hans aften, hvor foreningen stillede 

telte op, og tændte op i grillen til en hyggelig Sankt Hans aften. 

 

Herudover har Marathon gruppen afholdt en halvmarathon den 

sidste søndag i august, på Smedestræde 2, hvor vi løb Lørup by 

rundt, så mange gange benene kunne klare det.  

  

Høstfest gruppen holdt høstfest d.10. september på Mølledamsvej 6. 

Det var første gang, at den nye Høstfest gruppe bestående af 

Flemming, Lars, Marlene og Kristina holdt høstfest. På grund af 



3 
 

pladsmangel på Mølledamsvej 3 blev høstfesten holdt på 

Mølledamsvej 6, hos Mette og Allan Lundsgaard.  

Der var en del drillerier iblandt deltagerne om, at høst-festen nu var 

flyttet tilbage til de oprindelige lokaler.  

Det var en meget hyggelig aften, hvor ca. 50-60 Lørupper deltog. 

Der måtte i sidste øjeblik findes borde og stole frem til de 

fremmødte, som ikke havde fået tilmeldt sig.  

Af hensyn til borddækningen beder høstfest gruppen om, at man 

fremover husker tilmelding. 

  

Æblemostdagen blev afholdt hos Hanne og Tue, Mølledamsvej 1 den 

9. oktober, med god tilslutning. 

 

Adventskransebinding blev holdt d. 26. november også  

hos Hanne og Tue, hvor de fremmødte hyggede sig med 

forberedelser til advent og julemåneden. 

  

Der blev igen afholdt Fastelavnsfest i Lørup. I år afholdtes den på 

legepladsen, med tøndeslagning, udklædning og hyggeligt samvær. 

 

Bestyrelsen synes, at det er dejligt, at så mange deltager  

i de forskellige arrangementer, der afholdes hen over året.   

Bestyrelsen håber på fortsat opbakning til arbejdet, både med 

mellemskab af foreningen, og også med opstilling til bestyrelsen. 

 

 I dag vil vi gerne sige tak for indsatsen og for et godt samarbejde i 

året, der er gået, til såvel de afgående bestyrelsesmedlemmer 

Marlene og Gerrit, samt til resten af bestyrelsen. 

  

På vegne af bestyrelsen  

Steen Andersen. 
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Lørup – hyggeligt og landligt -  

med udsigt til alle sider 

Her i Lørup finder man både det hyggelige fællesskab og 

masser af luft – men ikke sådan, at vinden fejer én af gaden, 

når man går, for her ligger huse og gårde tilpas tæt med 

mange gamle træer, der giver læ og skygge og haverne 

karakter.  

”Runden” på 1,1 km, der løbes 40 gange som Marathon, 

bliver brugt til den hurtige, lille opfriskende gåtur, til børn, der 

skal lære at cykle, til hundeluftning og rideture m.m. På en 

sådan tur, nyder man duften fra de mange blom-strende 

haver, synet af meget gamle men også nye huse. Midt i byen 

græsser dyr, og der er udsigt over markerne til Krumstrup 

Gods, til Ryslinge og til Ringe. I Lørup hilser man på alle, man 

møder og vinker til dem, man ser bag vinduet.  

På et skilt ved bygrænserne står der: ” Husk Æblemostdag på 

søndag”, hvilket betyder, at snart kan man medbringe egne 

æbler til presning hos Hanne og Tue på Mølledams-vej 1.  

Ud over hyggeligt samvær til mange traditionsrige 

arrangementer, kan man få hjælp til solceller og motorcyk-

ler, gode råd om ridning og rulleski, og her fortælles 

spændende lokalhistorie og sælges kragetræer og linolie-

maling.  

Lørup er en by man trives i - med udsyn og afsæt for nemt at 

komme til større byer og fjerne steder - nord, syd, øst og 

vest. 

Trine Juul Thomsen 
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En Indvandrer kom til byen. 

 

Mit navn er Gerrit Klaassen og jeg bor i Lørup på nu 15. år 

Jeg kommer fra Holland, hvor jeg er vokset op med min 

familie, far, mor og 3 søskende. 

Min store interesse har altid været dyr og landbrug og efter 

endt uddannelse på Landbrugsskolen i Holland, hvor jeg fik 

den grønne bevis, havde jeg mod på at komme ud og se 

verden. Dog jeg syntes Holland var for lille til for mange 

mennesker.  

 

Jeg kom til Danmark i 1986, hvor jeg havde fået arbejde på 

en Kobedrift i Ølgod. Her arbejdede jeg i ca et halvt år, men 

det var en uheldig ansættelse, hvorefter jeg fik arbejde i 

Rødekro. Her arbejdede jeg i ca 4 år, en god arbejdsplads, 

men desværre gik ejeren konkurs. 

 

Så var gode råd dyre, så jeg valgte at rejse hjem til Holland. 

MEN... Danmark trak, da jeg følte det var her, jeg hørte til 

efter knap 5 år. 

Efter et halvt år fik jeg endnu en gang arbejde på en 

kobedrift. Denne gang på Møllegården i Trunderup med en 

besætning på ca 120 køer. 

 

Denne gård blev imidlertid kort efter solgt til Jens Egedal, 

som var ejer af Sandager Skovgård. Her var i mellemtiden 

sket et generationsskifte, og denne ejes nu af sønnen Poul 

Martin Egedal. 

Jens Egedal tilbød mig arbejde, denne gang dog inden for 

svinebesætning. Jeg sagde ja tak og det har nu været min 

arbejdsplads i mere end 18 år. 
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Efter at have sparet lidt sammen på kistebunden fik jeg 

mulighed for at købe hus i Lørup, hvor jeg er blevet rigtig 

godt modtaget af de andre beboere. 

Jeg er rigtig glad for at bo i Danmark og føler jeg er blevet 

godt taget imod. 

Det er her jeg ønsker at blive gammel. 

Jeg nyder roen og pladsen i landet. Jeg nyder mit hus og min 

have.  

Gerrit Klaassen 

 

 

 

 

 

Hvis du ønsker at vide mere om Lørup Beoerforening 

kan du finde flere oplysninger på vores hjemmeside: 

www.lørup.dk 

 

Du er også velkommen til at sende en mail til 

bestyrelsen: loerupbeboerforening@gmail.com 

 

Det koster 50 Kr. årligt pr. voksne fra 18 år og op at 

være medlem af Lørup Beboerforening – børn op til 18 

år er med i prisen. 

 

Man kan indbetale på følgende bankkonto: 

Reg.nr. 0828 

Kontonr. 000252948 (husk at skrive afsender på 

indbetalingen)  

 

  

http://www.lørup.dk/
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Nybyggeri i Lørup, en Oase på Midtfyn 

 

En dag i August 2008 opdager vi ved en tilfældighed at der er 

en byggegrund til salg i Lørup. Vi havde i det sidste halve års 

tid kigget efter hus i Ringe og omegn, men uden at finde 

noget, som vi syntes var interessant. Der var masser af både 

nye huse og gamle huse i byen og på landet, men der var 

ikke noget som lige passede os og det vi ønskede.  

Grunden i Lørup blev sat til salg i starten af August og det var 

Kristinas far som under et besøg ved os i Ringe, spurgte om vi 

havde set der var en grund til salg i Lørup, det havde vi ikke 

og så gik snakken, hvor ligger den? hvor stor er den?, hvem 

har den til salg? Snak blev til handling og vi kørte til Lørup og 

kiggede på byggegrund. Her blev der hurtigt kigget på 

muligheder og drømme, kan vi det?  og passer det ind og 

hvad gør vi nu, med et hus i Ringe som stadig ikke var sat til 

salg. Vi blev hurtigt enige om at dette var grunden for os, tæt 

på by(falck) og motorvej, samt den dejlige natur og stille 

landsbymiljø i Lørup. Det var jo heldigvis inden finanskrisen, 

så vi fik lov til at købe grunden inden vi solgte huset, dog 

med det forbehold at byggeriet ikke startede før huset var 

solgt. 

Vi var i Lørup flere dage i træk, både med forældre, 

ejendomsmægler og os selv, for hvad gør vi nu!? Vi snakkede 

med mægler og Kurt og Birthe inden vi købte grunden, og har 

senere hørt efter købet, at vi fik blå stempling af Hanne og 

Tue. Kurt og Birthe havde været nede og spørge, Er det nu de 

rigtige vi har solgt grunden til? Også her smuttede vi gennem 

nåleøjet ☺. 
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Vores hus på fruelundsvej i Ringe blev heldigvis solgt kun 3 

måneder efter det blev sat til salg. Det gav så lige en 

udfordring omkring bolig, hvor skulle vi bo under byggeriet for 

vi skulle være ude af fruelundsvej 1. Feb 2009. Heldigvis fik vi 

lejet et hus neden for Goe bakke også kendt som ”kløften” 

dejlig tæt på byggepladsen.  Derefter gik stærkt med mange 

store beslutninger og en masse dialog med diverse 

byggefirmaer, kommunen, og borgere i Lørup, (Har i nu 

husket Lokalplanen?) Lokalplanen hvad er nu det, så der var 

lige noget med taghældning og diverse andre småting som 

jeg ikke husker ;-). 

Byggeriet startede i feb. 2009 efter vi gennem byggefirmaet 

havde fået søgt om byggetilladelse og fik den ret hurtigt. 

(Kurt og Birthe havde allerede fået en forhåndsgodkendelse 

gennem ejendomsmægler og kommune tænker det var med 

til at fremme processen) Vi valgte en løsning fra Skovbohuset 

som havde en medbyg løsning, hvor vi skulle stå for den 

indvendige del og byggefirmaet den udvendige del. Skovbo 

blev valgt ud fra løsningsmuligheder og flexibilitet omkring 

byggeriet. 

Mange timer blev brugt både efter arbejde og i hver weekend. 

Der skulle fældes træer, brændes af, graves jord af, stampes 

grus til fundament, heldigvis var der god hjælp fra familie og 

gode venner samt de nye naboer. Byggeriet skred godt frem i 

løbet af april og maj 2009, håndværkerne knoklede på og de 

afsluttede deres del sidst i juni, herfra hang den på os selv. 

Henover sommeren 2009 og fik vi isoleret og sat gipsvægge 

op, det var noget som tog lang tid, men en periode hvor vi 

hele tiden kunne se der skete noget! Også uden for huset 

(fodspor hist og pist), nye naboer og Lørup borgere kom 
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jævnligt forbi for at stille deres nysgerrige blikke og høre om 

hvordan det gik. 

Det var også her vi stiftede bekendtskab med Lørup marathon 

for første gang, jeg kan huske vi snakkede om, hvad det var 

for nogle ”tosser ”som vi skulle flytte op til! De løber 40 

omgange i deres egen lille by!! ☺  

Sommeren gik og dagene blev kortere (okt), men ved hårdt 

arbejde hver weekend og om aftenen kunne vi begynde og se 

enden på det og satte os et mål, at vi ville holde juleaften i 

det nye hus, puha det satte pres på. Det blev et par stressede 

måneder op til jul, men det gik og den første juleaften for os i 

Lørup blev holdt i huset, med et par små mangler hist og her 

;-) Der mangler vist stadig lidt hist og her, men det kommer 

jo nok!  

Haven og terrasse var de næste projekter som skulle i gang, 

så det fik vi taget fat på i løbet af foråret 2010 hvor der blev 

pløjet og fræset grund, så der kunne harves og samles sten 

inden der skulle sås græs. Det var vist den nemme løsning 

græs, græs og lidt mere græs. Det var ikke fordi vi ikke var 

ved at være trætte, det var vi, så uden al den hjælp vi fik, 

havde ikke stået der i efteråret 2010 og stort set været 

færdige, helt færdig bliver vi nok aldrig!  
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Denne her bygning er dog blevet færdig! ☺ 
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En lille sjov detalje på hele historien er at vi for ca. 2 år siden 

blev ringet op af kommunen, hvor de fortalte at vi ikke havde 

nogen landzone tilladelse!!  

Nå og hvordan kan det så være? Ja den var aldrig blevet søgt, 

så hvad gør vi nu? 

 

Heldigvis var der ikke de store problemer idet, så et par dage 

senere havde vi et lovligt byggeri. 

 

Resten er historie…………. Hilsen Familien Limbrecht 

 



12 
 

Årets gang på en midtfynsk  

bondegård i 1930’erne 

Jeg vil her fortælle om arbejdet på et mindre landbrug på 

Midtfyn i årerne imellem de 2 verdenskrige. 

I tiden før mekaniseringen i landbruget var det menneske-

kræfter suppleret med hestekræfter, der klarede alt 

landbrugsarbejde. Hårdt slid og mange folk i arbejde. 

I  

”Vestergaard”, Luftfoto 1939 af Sylvest Jensen Kastrup 

Mine forældres gård ”Vestergaard”, som den blev kaldt 

dengang havde et areal på ca. 20 tdr. land af god bonitet,  

Gården blev drevet som et traditionelt landbrug med 7 agre i 

omdriften. 

Besætningen bestod af 8 malkekøer, 5-7 stk ungkvæg, 2 
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Heste, 3-4 søer med smågrise og som regel 30-40 fedesvin. 

Endvidere høns, gæs og ænder. 

I årene fra 1928 og frem til 2. verdenkrigs begyndelse i 1939 

havde vi både tjenestekarl og dito pige. 

Forårsarbejdet i marken begyndte så snart frosten var af 

jorden og sol og blæst tørrede den våde jord. Først blev 

pløjemarken jævnet med en tung planke (et slæb) og derefter 

harvet med en svenskharve eller en spidsharve 2 gange 

(anden gang vin-kelret på 

den første)  

Herefter kunne såningen 

foregå. Efter såningen 

blev marken kørt over 

med en sæddækker ( en 

harve bestående af en 

bom med 8 små harver). 

Til slut blev marken tromlet. Jeg husker endnu, at der var år, 

hvor vi begyndte i marken allerede i midten af marts og hvor 

vi havde tilsået inden udgangen af måneden. 

I begyndelsen af april skulle ajlen køres ud inden køerne kom 

på græs. Ajlen blev kørt ud på vinterhveden og på det ny 

såede byg og havre. Ajlen blev transporteret i en trætønde 

lagt på fjellevognen og 

ajlen blev pumpet op fra 

ajlebeholderen med en 

håndbetjent pumpe 

Køerne kom på græs i 

midten af april. Dengang 

havde man ikke løsdrift, 
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men hver enkelt ko stod tøjret til en jernpæl banket i jorden 

med en trækølle. De skulle så flyttes et par gange i løbet af 

dagen. Sidst på eftermiddagen skulle de hentes hjem igen til 

aftenmalkningen og de forblev inde til næste morgen. 

I maj måned skulle roerne udtyndes. Frøene var sået i rækker 

og nu skulle overskydende planter hakkes bort, så der kun 

stod en enkelt plante for hver ca. 20 cm. Jeg husker det som 

et træls arbejde, der var hårdt for ryggen. Hvis man gik 

alene, kunne der synes langt til enden – og herefter fulgte en 

ny række, og sådan gik dagen 

Dengang blev der næsten ikke anvendt kunstgødning, 

roemarken fik vist lidt. Jeg husker endnu noget, der hed 

chilesalpeter. 

I juni måned var det 

tid til høhøsten. I de 

første år blev græsset 

skårlagt med en 

skårlægger og 

derefter sat op på 

stativer af gran-

rafter. Senere gik 

man bort fra dette og 

i stedet for vendte 

græsset med håndkraft (en fork). Ret hurtigt blev det 

overtaget af en hestetrukken ”høspjætter” Når høet var tørt 

blev det kørt hjem i løs form og sat ind på loftet over 

svinestalden. 

Inden høsten begyndte var der tid til endnu en omgang 

hakken roer, d.v.s., at ukrudtet imellem roeplanterne i de 
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enkelte rækker blev fjernet med en roehakke. Ukrudtet 

imellem rækkerne var fjernet ved radrensning med en 

hestetrukken radrenser. 

Høsten 

begyndte som 

regel i midten 

af august 

måned. Det 

korn, der først 

blev høstet, var 

hvede og rug. 

Vinterbyg 

fandtes vist ikke 

dengang. 

Kornet blev høs-tet med 

selvbinder og derefter sat 

sammen i ”åen-steder”.  

Når det var tilstrækkeligt 

tørt blev det kørt i laden, 

hvor det sad indtil 

vinteren. 

                          

Jeg husker endnu en munter episode en meget varm 

eftermiddag, hvor vi kørte korn hjem fra marken. Min far, 

tjenestekarlen Sigurd og naboen Hans Jørn’s husbestyrer-inde 

Marie (en lille trind kone) var inde for at drikke kaffe, imens 

min mor stod ved hestene, der gumlede på lidt hø og stadig 

var for-spændt den fuldt læssede vogn. Efter kaffen kom de 

ud og vognen skulle tømmes. Alle 3 gik ad en stige op på 

læsset, min far forrest, dernæst Marie og sidst Sigurd. 

Pludselig udbryder Sigurd forbavset: Jamen Marie, du har jut 
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bowser på! (du har jo ikke bukser på). Min mor nede foran 

hestene morede sig højlydt. 

I løbet af efteråret og vinteren blev kornet tærsket. Det var 

som regel 2-3 dage ad gangen, da vi skulle have en daglej-er 

til hjælp. Han stod oppe i kornet og kastede negene ned på 

tærskebordet, hvor min far stod, skar båndene og lod neget 

langsomt glide i tærskeværket.  

Vi havde et Dronningborg tærskeværk, der blev trukket af en 

10 hk elektromotor. Kornet kom ud i 2 sække, som jævnligt 

skulle skiftes, når de var fyldte. Det var Sigurds job samtidigt 

med, at han skulle holde øje med halmen på  slidsken, at det 

ikke løb skævt og faldt ned, inden det nåede loftet. 

Halmen blev via en halmpresser presset i letballer og der-

efter skubbet op ad en slidse til loftet over avnerummet og 

kostalden. 

Når den halve dag var gået blev de fyldte kornsække båret op 

på stuehusloftet af Sigurd og daglejeren, hvor de tøm-tes og 

kornet spredtes ud i et lag på 25 – 30 cm. Her lå det og blev 

luftet (og var samtidig isolering for de underliggen-de rum) 

indtil det skulle formales til svinefoder. Så blev det skovlet i 

sække igen og båret ned til kværnen, det befandt sig i loen 

ved siden af tærskeværket. Elektromotoren blev vendt 900 for 

nu skulle den trække kværnen. 

Efter at høsten var kørt i lade skulle stubmarken rives ren for 

aks. Hertil anvendtes en hesterive trukket af een hest. De 

sammenrevne kornaks blev læsset på høstvognen og kørt i 

lade og blev tærsket efterfølgende. 

De afrevne stubmarker blev herefter i nogle år skrælpløj-ede, 

d.v.s. en let pløjning ca.10 cm i dybden. 
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I september skulle 

vinter-hveden sås, det 

var som regel på en ager 

med gam-mel grønjord, 

som blev dybdepløjet for 

ikke at trække græstotter 

op ved den efterfølgende 

harvning. Efter harvning 

et par gange af 

pløjemarken blev hveden 

sået. 

 I oktober inden roesæsonen begyndte blev møddingen tømt 

og møget/staldgødningen blev kørt ud på de tidligere 

stubmarker. Det foregik på den måde, at møget/gødningen 

blev læsset ved håndkraft på en fjellevogn med skrå sider og 

kørt ud på marken og læsset af i mindre stakke svarende til 

et par trille-børe fulde. Det blev truk-ket af vognen med en 

møghakke. 

Først bagud af 

vognen og når 

vognen var 

halv tømt 

kunne man 

løfte de skrå 

fjellesider op 

ved bagenden 

og derpå 

trække møg-et 

sideværts ud.  

Herefter skulle alle de små stakke spredes ved hånd-kraft, og 

derefter blev  
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møget nedpløjet med en en-furet Fraugdeplov for-spændt to 

heste. Efter harvning et 

par gange af 

pløjemarken blev 

hveden sået og marken 

tromlet.  

I midten af oktober var 

tiden inde til optagning 

af roer. 

Runkelroer/foderroer 

blev trukket op (med venstre hånd), hvorefter roen blev 

frigjort fra toppen ved et enkelt hug med en roekniv. Kålroer 

blev optrukket med et specielt jern, der både aftoppede og 

trak roen op.  

Ved aftopningen blev 4 rækker roer lagt sammen til 1 række. 

Nu kunne vognen køre imellem 2 af disse rækker, så der 

kunne læses fra begge sider af vognen. Roerne blev 

sammenkørt i en roekule placeret ved den ene ende af 

marken langs markvejen. 

Roekulen skulle herefter inden frosten satte ind tildækkes 

først med et lag halm og derefter med jord.  

Det foregik på den måde, at der først blev pløjet en 5-6 

omgange rundt om kulen, hvorefter den løsnede jord ved 

håndkraft blev kastet op på roekulens sider i 25-30 cm 

tykelse. Et mandearbejde for 2 mand i et par dage, kulen var 

i reglen omkring 30 m lang. 

Roetoppen blev pløjet ned i flere år, først i slutningen af 

1930’erne fandt man på, at ensilere toppen.  

Der blev opført en silo (se forsidebillede). Efterhånden som 

den fyldtes op skulle toppen overhældes med propions- 

syre for at konservere den. 
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I løbet af vinteren blev ensilagen anvendt som foder til 

køerne. Det viste sig imidlertid, at det var et stort arbejde at 

få ensilagen ud af siloen igen. Om efteråret blev den fyldt helt 

op og under ensileringen var toppen sunket så meget 

sammen, at man lige kunne kravle ind ad mande-hullet, en 

åbning på vel 1,5 m i højden over udvendigt terræn. 

Ensilagen blev hugget ud i blokke med en sleben spade og 

kørt ind i stalden på en hjulbar/trillebør. Da vi fra 

begyndelsen af 1940’erne ikke længere havde tjenestekarl 

ophørte dette noget besværlige projekt. 

Et andet tungt arbejde i vintertiden var hjemkørsel af roer-ne 

fra roekulen, som kunne ligge et stykke oppe i marken. Først 

skulle den sammenfrosne jord uden på kulen løsnes med en 

hakke. I hårde vintre kunne man brække kvadrat- meter 

store stykker løse og vælte dem ned ved foden af kulen. 

Roerne blev kørt hjem og læsset ned i roehuset, der lå på 

sydsiden af kostalden halvt nedgravet i terrænet. I frost-

vintre blev roerne nærmest til isklumper, da roehuset var helt 

uisoleret. Roerne blev derfor kastet op på fodergangen dagen 

før, de skulle bruges. Inden fodringen blev de hak-ket i 

mindre stykker med en spade. 

Efter roerne fik køer og kvier hø, som blev lagt ud på 

fodergangen, hvorfra de selv kunne nå det, imens malknin-

gen stod på. Til sidst blev der ud på fodergangen strøet et lag 

halm, som dyrene omsatte i løbet af natten. 

Søer og slagtegrise blev fodret 3 gange om dagen. De blev 

fodret med grut/formalet byg, som blev overhældt med valle 

og lidt vand. Vallen var på mejeriet hældt på mælke-

jungerne, som kom retur med mælkekusken hen på for-

middagen.  Så vidt jeg husker, fik de kun valle ved mid-

dagstid. Om aftenen gentog morgenfodringen sig. Vi havde 
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ikke egen orne, men der var en grisehandler i Kellerup, som 

kørte rundt med en orne og betjente omegnens søer. 

 Min mor fodrede 

altid høns-ene, 

gæsene og 

ænderne. 

Tjenestepigen 

gjorde rent i 

hønsehuset, 

senere blev det 

os børns opgave. 

Vi samlede også 

æg ind. 

 

Om efteråret blev gæs og ænder leveret til et fjerkræslagteri 

ved mortenstid i be-gyndelsen af november.  

Også i november blev julegrisen slagtet af en hjemme-slagter 

ude fra Lørup Hede. Fedegrisen var i reglen en galt/kastreret 

orne, som var fedet op til et par hundrede kilo. Flæskesiderne 

blev efterfølgende røget hos en træskomand nede i Sandager 

og der efter hængt op på loftet over bryggerset. Her stod 

også et saltkar/trækar med det øvrige slagtemad, som var 

saltet ned. Fryser eller frysehus var jo ikke opfundet endnu. 

Det var først i 1947/48 at Lørup Andelsfryseri blev oprettet 

efter at Friskolen var nedlagt i 1947. 
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Et andet tungt arbejde i vinterhalvåret var fremskaffelse af 

brændsel til den efterfølgende vinter. Vi købte i reglen 8-10 

rummeter bøgebrænde ved skovauktion på Krumstrup eller på 

Ravnholt. 

Bøgekævlerne blev kørt hjem på fjellevognen og dernæst 

savet i mindre stykker på en gammel rundsav, som blev stillet 

op midt på gårdspladsen. 

Den blev trukket af 

elektromotoren, som var 

place-ret i loen lige inden 

for porten. 

Herefter blev stykkerne 

kløvet til mindre stykket 

og stablet op i en 

brændestabel. Hen på 

sommeren blev brændet 

kørt ind i brænderummet 

i den østre lade. 

Vi havde en lille skov ude i Egsmarken lige op til ”Egelund” 

Her hentede vi i nogle år risbrænde. Det var ret store has-

selbuske, der blev hugget ned og kørt hjem på gårdsplad-sen. 

Jeg kan huske, der var et år, hvor vi fyldte hele gårds-pladsen 

med 10-12 læs risbrænde.  

Der var en lille maskinstation her i omegnen, som kom med 

en kvashugger efter en gammel traktor på jernjul. 

Kvashuggeren blev trukket via et remtræk til traktorens 

remskive placeret på traktorens højre side. 

Kvasbrændet som det kaldtes var 10-12 cm langt, da kniven 

var monteret på et stort svinghjul, som ikke rote-rede særligt 

stærkt. 
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Kvasbrænde blev udelukkende brugt til fyring i komfuret i 

køkkenet og under gruekedlen i bryggerset. 

Dagligstuen ved siden af køkkenet blev opvarmet af en 

kakkelovn, hvori der fyredes med bøgebrænde. Andre var-

mekilder var der ikke i huset. Kakkelovnen blev senere 

udskiftet med en petroliumskamin. 

 

Skrevet af Johs. Westergaard 

Maj 2017  

 

 

PS. Størsteparten af de anvendte billeder i artiklen er ”lånt” 

fra diverse lokalhistoriske hjemmesider. 
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Lørup Halv Marathon d. 26. August kl.10.00 

Mødetid og nummerudlevering kl. 9.00 

I flere år har løbet været kendt som ”Verdens mindste 

Marathon” men nu er det blevet til ”Verdens mindste 

Halv Marathon” 

Der løbes forskellige distancer, men ruten er den samme 

for alle, Lørup City rundt. Ruten er 1050 meter, så en 

Halv Marathon klares på 20 omgange. Man bestemmer 

selv hvilken distance man vil løbe, dog maksimalt en 

Halv Marathon. Man kan også som familie eller gruppe 

løbe stafet. Inden løbet er der opvarmning, så alle kan 

være klar til starten kl.10.00  

Der har alle årene været god tilslutning også med løbere 

ude fra.  

Løbet fungerer med tælling af omgange samt tidtagning. 

Der er også sørget for afmærkning og officials ude på 

ruten, samt depot med toilet i start/mål området, hvor 

der også heppes og spilles musik for at hjælpe løberne 

godt på vej.  

En rigtig festlig dag, som arrangeres af Lørups Halv 

Mara-thon udvalg. 

Mere information senere på Facebook: ”Lørup Marathon” 

eller ”Lørup”  Tilmelding på ”Lørup Marathon” eller til 

Steen på mobil 20219736   
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Beboerforeningen fylder 20 år i efteråret 2017 

Her gengives referatet, som blev omdelt sammen med 

invitation til høstfesten i oktober 1997.  

 

Optakt til beboerforening 

Lørup d. 3.8.97. 

Lørup Beboerforening? 

Der har i den senere tid været en del "snak over hækkene" på 

Kapelvej og Mølledamsvej om muligheden for at lave en 

legeplads i Lørup. Vi mødtes en aften og snakkede om 

placering, etablering o.s.v. Her opstod ideen om at lave en 

beboerforening i Lørup. 

Med en beboerforening kan man tilgodese en større kreds  

af beboere end bare børnefamilierne og lave flere aktivite-

ter, f. eks. høstfesten. Desuden ville vi så have mulighed for 

at søge midler hos fonde og kommunen til etablering af 

legeplads og hvad der ellers måtte være af ønsker. 

Vi har diskuteret, hvor grænserne for Lørup går, og har 

følgende forslag til, hvem der kan være medlem i 

beboerforeningen: 

Alle på Lørupvej, Krogen, Srnedestræde, Kapelvej,  

Mølledamsvej og Nørrevangsvej til kommunegrænsen.  

Ialt 43 husstande. 

Kontingent for medlemsskab af beboerforeningen kunne 

f.eks. være 20 kr. per voksen. 
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Vores ide med legepladsen er, at den kunne være 

et samlingssted for alle beboere og give mulighed for at 

styrke fællesskabet i Lørup. Der kunne nedsættes et 

legepladsudvalg i beboerforeningen. 

Vi synes, ideen er god og er spændte på at høre, hvad andre 

synes. Vi vil foreslå, at ideen diskuteres i forbindelse med 

høstfesten og at der laves stiftende generalfor-samling. 

Derfor håber vi, der kommer rigtig mange, og at vi får en god 

diskussion om foreningen. 

Vi glæder os til at se jer. 

Venlig hilsen 

Hilde og Lars Galsgaard 

Poul Bonde 

Elisabeth og Jan Sørensen 

Birthe og Kurt Larsen 

Hanne og Tue Nielsen 

 

Lørup Beboerforening blev en realitet ved den stiftende 

generalforsamling den 26.okt. 1997. Til den første bestyrelse 

blev valgt: Birthe Larsen, Karl Johannes Nielsen, Dusco 

Binichi, Hilde Galsgaard og Jan Sørensen. 

 

I de forløbne år har mange emner været til diskussion i 

foreningen. I de første år fik vi lavet en landsbyplan for 

Lørup. Den er senest revideret i 2010.  
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I det seneste årti har det ændrede trafikmønster i byen i 

forbindelse med anlæggelsen af motorvejen været oppe til 

diskussion ved næsten alle generalforsamlinger. 

Den årlige høstfest har været afholdt i alle de forløbne år, 

siden er der kommet flere årlige begivenheder til bl.a. Sankt 

Hans festen på legepladsen med spisning og efter-følgende 

hygge omkring bålet. 

 

Lad os håbe, at vor forening vil bestå i mange år endnu, trods 

lidt svigtende opbakning på det seneste.   
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ÅRSKALENDER 2017/2018 

 

10. juni  Legepladsdag  kl. 13 

 

23. juni Sct. Hans aften på legepladsen  kl. 18      

 

26. aug.  Lørup maraton,  mødetid  kl. 09      

                                     Startsted: Smedestræde 

 

09. sep. Høstfest på Mølledamsvej 6  kl. 18                           

 

01. okt. Æblemostdag på Mølledamsvej 1 kl.13                          

 

02. dec. Adventskransbinding på Mølle- 

                                                   damsvej 1B kl.13 

?  mar.  Fastelavnsfest på Mølledamsvej 3 kl.14  

 

?  maj Generalforsamling   

 

Der vil komme yderligere information pr mail  

 

Hold øje med opslagstavlen ved legepladsen.                      

 


