
 



 

Velkommen til Baaring Banke 

① Båring Børneunivers 

Skole, 0. - 6. kl. med ca. 160 elever og integreret 

institution med ca. 70 børn. 

Familiecafé (månedlige fællesspisninger i 

vinterhalvåret), maj-marked og skolefest. 

www.baaringskole.dk 

www.facebook.com/baaringboerneunivers  

 

 

 

② BGF - Båring GymnastikForening 

Idræt for enhver smag: Fodbold, Gymnastik, Tennis, Badminton, Parkour, BodyBike, Floorball 

www.båringgf.dk      www.facebook.com/groups/baaringgf 

   

③ Båring Legeplads 

Ihærdige ildsjæle har mobiliseret midler og frivillig arbejdskraft til at anlægge en topmoderne legeplads 

med KOMPAN legeredskaber, madpakkehus, borde og bænke.  

www.facebook.com/groups/111587932217379 
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④ Dagli’Brugsen Asperup 

Det lokale indkøbssted og samlingspunkt. OK Benzin støtter lokalsporten i BGF.  

Infoskærm med nyheder fra BåringNyt. Lone fra Brugsen støtter altid op om lokallivet. 

www.facebook.com/DagliBrugsenAsperup 

BåringNyt 

Den lokale digitale nyheds- og aktivitetskalenderportal.  

Fodrer infoskærmen i Dagli’Brugsen med nyheder. 

www.baaringnyt.dk    www.facebook.com/groups/BaaringNyt/  

   

⑤ Båring Forsamlingshus og ⑥ Roerslev-Blanke Forsamlingshus 

Fællesspisninger, foreningsmøder, festlokaler, loppemarked, høstfest, juletræsfest mm. 

www.baaringforsamlingshus.dk     www.roerslev-blanke.dk  

  

http://www.facebook.com/DagliBrugsenAsperup
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⑦ BAMOK - Båring Asperup Musik Og Kulturforening 

To årlige, udsolgte koncerter i Multisalen. Musikforening med mere end 300 medlemmer. 50-60 

entusiastiske, frivillige ildsjæle forvandler Multisalen til koncertsted for Magtens Korridorer, Barbara 

Moleko, Allan Olsen, Johnny Madsen, Rasmus Nøhr, Dúné m.fl. 

Overskud doneres til lokalsamfundet, fx hjertestarter, bandebane-mål, airhockeybord og tømmerflåder. 

www.bamok.dk       www.facebook.com/bamokkoncert 

    

HEIM 

Huskoncerter i Båring/Asperup. Et færøsk huskoncert-koncept bragt til de nordvestfynske dagligstuer. 

Premiere februar 2017 med: Jakob Sveistrup, The White Album og Kajsa Vala, der gav 3 x 3 koncerter 

i hyggelige, lune private hjem på en tåget, mørk og kold februaraften…. 

www.heim-event.dk       www.facebook.com/heim.event  

 

  

Båring Asperup Sangkor og Nordstemt 

Hvis du kan lide at synge, så er muligheden tilstede. 

Enten i det “gamle” Båring Asperup Sangkor, der er for både mænd og kvinder, eller sammen med 

pigerne i Nordstemt, der kan lide at synge i den nordiske musiktradition. 

www.baaringnyt.dk/koret        www.facebook.com/pg/nordstemt  

 

http://www.bamok.dk/
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⑧ Den Nordvestfynske Skulptursti 

Skulpturer af Frede Troelsen, Steffan Herrik og Per Ung.  

God plads til mange flere skulpturer. 

Danmarks måske eneste skulptur-petanquebane. 

www.baaringnyt.dk/skulpturstien  

 

 

 

⑨ Asperupgaard 

Galleri med værker af lokale kunstnere. 

Åben have i weekender i maj og juni.   

www.asperupgaard.dk  

 

 

 

⑩ Roerslev og Omegns Folkedansere 

Hos folkedanserne i Roerslev er formålet at have det sjovt mens man danser de gamle folkedanse. 

Alle kan være med og få en god portion motion og en samling nye venner. 

www.roerslev-folkedans.dk  

 
 

⑪ Tvillingegården - Et fristed for ældre 

Værksteder og værested for ældre i skønne omgivelser et stenkast fra Båring Vig baseret på frivillige 

ildsjæle. Open Air-koncert i august - altid udsolgt, Højskoledage, Julemarked, Friluftsgudstjeneste. 

www.tvillingegården.dk 
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⑫ Båring Vig Tømmerflådelaug 

To tømmerflåder til glæde for alle badegæster ved Molen. En spontan ide fra 2016, som med støtte fra 

BAMOK Backstage hurtigt blev realiseret. Ekstra godt samvær i og omkring vandet i Båring Vig. 

  

⑬ ⑭ ⑮ Sognehuset + Asperup og Roerslev Kirker 

Samlingspunkt for en masse aktiviteter: Walk and Talk, 

Strikkeklub (strikker til SOS Gambia), frokostklubben De 

Noble Gentlemen, Åbent hus-foredrag i vinterhalvåret, 

Børnekirkekor, mindesammenkomster og diverse 

mødeaktivitet i forbindelse med Menighedsrådets arbejde.  

www.asperupkirke.dk  

Sognehuset er centralt i mange frivillige hænders aktiviteter 

- se: www.baaringnyt.dk/frivillig-arbejde 

⑯ Asperup-Roerslev Lokalarkiv 

Lokalarkiv med aktive frivillige. Åbent to timer 

tirsdag og torsdag i lokaler ved siden af Båring 

Skole.  

Skriver artikler til sognebladet om bygninger, 

folk og fæ i lokalområdet.  

www.ar-arkiv.dk  

 

 

⑰ ⑱ Et utal af gårdbutikker og vejboder 

Fx Kærby Gårdbutik eller Erik Lillelund på Kystvejen. Har et rigt udvalg af årstidens frugt og grønt. Der 

kan også findes æblemost, honning og meget mere…. 

www.facebook.com/Kærby-Gårdbutik-444617909012841  

 

http://www.asperupkirke.dk/
http://baaringnyt.dk/frivillig-arbejde/
http://www.ar-arkiv.dk/
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⑲ Klimavenlige byggegrunde i Båring 

19 byggegrunde med klimavenlige energibrønde til jordvarme/køling. Sejerøvej, for enden af Fynsvej. 

www.facebook.com/ByggegrundeBaaring     www.bygimiddelfart.dk/sejerovej/ 

 

Baaring Banke Lokaludvalg 

Lokaludvalg for Asperup og Roerslev sogne. Bindeled mellem kommune og lokalsamfund. 

Tovholder på udviklingsmøder og projekter, der udspringer fra disse: Skulptursti, velkomstmøder for 

tilflyttere, vandrestier m.m.  

www.baaringbanke.dk  

 

Facebookgrupper med fokus på fællesskab og sammenholdet i Båring-Asperup 

Aktiviteter i Båring-Asperup     

www.facebook.com/AktiviteterBaaringAsperup/ 

 

 

 

Alle vi børn i Båring/Asperup 

www.facebook.com/groups/170617439806524/ 
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Båring – Asperup - Kærby 

 

Roerslev      Båring Vig 

   
 


