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Avisudgiver: Ore Sogns Lokalråd
Det er lokalrådets opgave ”at medvirke til udvikling af det lokale samarbejde og sammenhold, fremme udvikling i lokalområdet samt varetage sognets inter-

esser i samarbejde med andre myndigheder”. Det forsøger vi at gøre ved, at arbejde tæt sammen med de forskellige foreninger i området for at støtte dem i 

deres arbejde. Vi forsøger også at gøre vores ind$ydelse gældende i forhold til Nordfyns Kommune, og vi er opmærksomme på de måder, som vi kan hjælpe 

med at ska%e økonomisk støtte til lokale aktiviteter  og initiativer.

Valgt på årsmødet:
Lars Greve (formand)
Skåstrupvej 6, Hugget 
5400 Bogense
Tlf. 2134 1913
lars.f.greve@gmail.com
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Pastoratsrådet
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Søren Kristensen
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Det lokale erhvervsliv:
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Anne Grethe Kvisthøj
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5400 Bogense
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christina@tgabiler.dk
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vagn-marlene@city.dk

Udpeget af foreninger / institutioner:

Redaktion:
Sonja Ostrowski
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5400 Bogense
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skaastrup08@gmail.com.

Helle Simonsen
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5400 Bogense
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Gra#sk produktion:
Liane Korsgaard Jensen
lianekorsgaard@yahoo.dk

Print:
Nordfyns Ungdomscenters 
trykkeri

Lokalrådets medlemmer:

Du kan følge aktiviteterne
 i lokalområdet

ved at tilmelde dig 
gruppen ”aktiviteter 

i Skåstrup og omegn”  
på facebook 

eller benytte www.oresogn.dk

Deadline/indsendelsesfrist for 
indlæg til Oreposten:

1. februar og 1. juli  
(udkommer marts/april og 

aug/september) (cirka)
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Vores lokalråd har gennem kom-
munens landdistriktsråd en god 
kontakt til kommunen. Fra kom-
munens side ser man positivt på de 
aktiviteter, der udføres af frivillige 
i lokalområderne, og man har sat 
penge af i budgettet til at støtte op 
på forskellige måder. Så hvis du har 
nogle tanker eller ideer til projekter, 
så skal du endelig henvende dig til 
lokalrådet – måske kan vi hjælpe 
med at få noget til at ske.

Hvis du er interesseret i, hvad 
der sker i lokalrådet, er du altid 
velkommen til at henvende dig til 
os, og du må gerne komme med 
til vore møder. Du kan altid &nde 
dagsordner og referater på vores 
hjemmeside www.oresogn.dk. Her 
kan du også &nde adresser og tele-
fonnumre på os, der er med.

En af vore aktiviteter er, at vi 
forsøger at komme ud at sige 
velkommen til nye beboere i om-

rådet. De får en lille velkomstgave, 
det seneste nummer af Oreposten 
og lidt informationer om, hvad 
der foregår her i området. Hvis du 
opdager, at der er $yttet nye folk til 
området, må du meget gerne give 
besked til Maren (23243717) eller 
Sonja (23393553)

Du kan andre steder i denne avis 
læse om andre af de ting, vi arbe-
jder med for tiden

Lars Greve

På Trygfondens hjemmeside kan man finde den nærmeste hjertestarter.
Her i området er det f.eks. Skåstrupvej 62, hvor der er en hjertestarter (tidl. brugs nu Nordfyns El)

Eller Solbakken 60 – i sommerhusområdet eller Bogensevej 122, 5464 
– lige uden for kommunegrænsen.

Det er også en god ide at have hjertestarter-app på mobiltelefonen.

Ved du, hvad du skal gøre, hvis 
damen foran dig i køen ved super-
markedets kasse eller en sportskam-
merat på idrætspladsen pludselig 
falder om med hjertestop? Ved du, 
at vi har en hjertestarter i Ore Sogn 
og hvor den be&nder sig? Ved du, 
hvordan man betjener den? Kan 
du give hjerte-lunge-redning mens 
du venter på ambulancen? Den 
nyoprettede Bogense Hjertestarter-
forening vil gerne etablere et bered-
skab her på egnen, der kan rykke ud 
med hjertestarter og førstehjælp, 
når der opstår en akut situation som 
i de ovennævnte eksempler. 
Du kan blive medlem af foreningen 
for beskedne kr. 100,- pr. år enten 
som støttemedlem eller som første-
hjælper. Førstehjælpere tilbydes et 
fyldestgørende hjerte-lunge-red-
ningskursus, samt kursus i brug 
af hjertestartere. Du skal kontakte 
formanden, hvis du gerne vil virke 
som førstehjælper. Alt arbejde i 
foreningen er frivilligt, ulønnet 
arbejde. Kontingent kr. 100,- kan 

indbetales til Nordfyns Bank: Konto: 
6862 – 1120689 Husk ved indbetal-
ing at oplyse navn, adresse, tlf.nr. og 
mail-adr.
Ved at tegne et sponsorat på kr. 
1000,- er du med til at dække 
udgifterne til uddannelse af en 
førstehjælper. Til gengæld kan vi 
tilbyde: 1. En reklameplads med link 
til eget domæne for dig eller din 
virksomhed resten af året og hele 
2018 2. Medlemskab af en forening, 
som virkelig gør en forskel. 3. Pro-
fessionelt struktureret hjerte-lunge-
redning i dit nærområde. 4. Øget 
tilgængelighed af hjertestartere 
i dit nærområde. 5. Nyhedsmails 
fra bestyrelsen. Står du bag vores 
næste førstehjælper?
 Kontakt vores formand Jørgen 
Munkegaard Tlf.: 22381082 Mail: 
jb.munkegaard@gmail.com Du kan 
følge foreningens aktiviteter og 
hente yderligere info på: www.nord-
fynshjertestarterforeninger.dk

Lokalrådet

Hjertestarter
Ved du hvor vi har en, i Ore Sogn?
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I ’serien’ 

den ’varme stol

Meningen med denne artikelserie 
er at fortælle om livet i Ore Sogn og 
om dem, der bor her.
I hvert nr. af Oreposten vil der være 
2 personer i den varme stol.
Personerne er nøje udvalgt og ofte 
meget forskellige – det kan være 
en beboer, som har boet her i lang 
tid eller det kan være en til$ytter? 
Det kan være en beboer som er 
engageret i det lokale foreningsliv 
eller en som har sit engagement 
andetsteds. Det kan være en mand 
eller en kvinde, ung eller gammel. 

Kort sagt en person som bor i områ-
det og som vi skal lære nærmere at 
kende.
Beboeren stilles 6 spørgsmål og får 
lidt betænkningstid inden der skal 
svares. Der er ikke mulighed for at 
være anonym, men man må godt 
takke nej til tilbuddet.
Læs om personerne i den varme stol 
– lær dem at kende og hils næste 
gang du møder dem i lokalområdet. 
Næste gang er det måske din tur?
Hvis du har ideer til hvem der skal i 
den varme stol næste gang – eller 

måske selv gerne vil prøve at sidde i 
den – så giv en melding (Søren 6011 
3438)!

Denne gang har jeg valgt at inter-
viewe Kurt og Britt. De er meget 
forskellige – både i forhold til køn, 
alder, erhverv og hvor længe de har 
boet i området – læs selv!

Søren Andkjær

I ’serien’ 

den ’varme stol

Britt Dejbjerg

Fortæl kort om dig selv 
(hvor bor du, hvad laver 
du, hvordan ser familien 
ud…)
Jeg bor i Ore på 
Toftekærsvej 12 sammen 
med min kæreste Mikkel 
og Mathias på 7 og Benja-
min på 1 ½ år.
Jeg er pædagog og har 
arbejdet indenfor specia-
lområdet i 14 år i Odense, 
bl.a. med døgnvagter 
i Odense på Korsløkke 
børnehjem
For 2-3 år siden rykkede 
jeg ud i lokalområdet og 
er nu souschef i Børnehu-
set Dragen
Jeg har boet det meste af 
mit liv lige udenfor Roskil-
de på Sjælland.

Hvor længe har du boet 
her (føler du dig som en 
lokal eller til$ytter)?
I 2008 besluttede vi at 
rykke til Fyn. Vi fandt en 
&n grund i Ore, købte den 
og byggede et træhus. Det 
første halve år boede jeg 
på Sjælland mens Mikkel 
byggede. Derefter boede 
vi i skurvogn og camping-
vogn.
Huset stod færdigt i 2010 
og vi $yttede ind lige før 
Mathias kom.

Hvorfor bor du her?
Det er det store spørg-
smål!
Mikkel er fra Vestjylland 
og jeg er fra Sjælland. Så 
det her er lige midt imel-
lem – og Fyn er et &nt sted 
at lande!

Vi ville gerne bygge noget 
med værksted og kiggede 
efter et husmandssted i 
Middelfart-området. Så 
poppede den her grund 
op! Vi kørte ud og så på 
den en mørk januar-dag, 
og blev enige om at det 
var her vi ville bygge. Det 
lå tæt på vand og skov, og 
også tæt på motorvejen.

Hvad synes du om at 
bo her (evt. Hvad er det 
bedste)?
Det bedste er at børnene 
kan vokse op med grønne 
omgivelser. Vi kan cykle til 
stranden, og køre gennem 
skoven ned til børnehav-
en.
Området og naturen er 
det mest fantastiske!

En tillægsting er det med 
at være del af et loka-
lområde – fx være del af 
forsamlingshuset.
Skal vi lave noget herude 
er vi nødt til selv at være 
aktive i lokalområdet. Jeg 

har været med i forsam-
lingshusets bestyrelse i 7 
år

Jeg savner dog cykelstier 
og sikrere skoleveje - som 
&ndes andre steder. Man 
skal køre til alting herude!

Hvad kunne du tænke 
dig at der blev gjort for 
at gøre det bedre at bo 
her?
Cykelstier!
Og lidt mere ejerskab i 
forhold til de lokale aktivi-
teter og at $ere investerer 
noget i fællesskabet. 
Det er vigtigt at man kan 
se værdi i at man får brugt 
fællesområderne til fælles 
aktiviteter.
Det kan fx handle om at 
invitere til boldspil på 
fodboldbanen eller til 
shelter-ka%e og pandeka-
ger på shelterområdet.

Har du en god historie 
fra området?
Det er lidt svært!
Men jeg synes det var 
rigtigt $ot dengang man 
samlede penge sammen 
til at fortsætte børnehav-
en. Imponerende med det 
lokale engagement og de 
lokale entreprenører som 
skød penge i projektet!

Den varme stol
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I ’serien’ 

den ’varme stol

Fortæl kort om dig selv 
(hvor bor du, hvad laver du, 
hvordan ser familien ud…)
Jeg er forhenværende 
landmand og har været 
betonarbejder og nu er jeg 
pensionist.
Jeg er 67 år og bor sammen 
med Else, har 3 børn og 5 
børnebørn. Vi bor på en gård 
på Skåstrupvej 28.

I  2011 &k jeg  mulighed for 
at udstykke 33 sommerhus-
grunde ved Skåstrup Strand 
Der er nu bygget store 16 
pool-sommerhuse
Jeg har været meget aktiv 
i det lokale foreningsliv. 
Jeg har været formand for 
brugsen, for vandværket 
og været med i det lokale 
Venstre samt husmandsfore-
ningen

Hvor længe har du boet her 
(føler du dig som en lokal 
eller til$ytter)?
Jeg er barnefødt her i områ-
det på Skåstrupvej 22. Min 
far var også landmand og vi 
var 5 søskende.
Da jeg var 15 år $yttede jeg 
væk fra området men kom 
tilbage da jeg var 22 år
Jeg har været selvstændig og 
boet her siden.

Hvorfor bor du her?
Det er lidt tilfældigt – men 
alligevel ikke helt.
Jeg gik på landbrugsskole, 
og bagefter - i 1972 - købte 
jeg en ejendom her.

Hvad synes du om at bo her 
(evt. Hvad er det bedste)?
Jeg nyder naturen og 
stranden her og det er stedet 
for mig.
Jeg kan godt tage andre 
steder hen – men savner 
altid at komme tilbage til 
området.

Hvad kunne du tænke dig 
at der blev gjort for at gøre 
det bedre at bo her?
Vi er inde i en udvikling, der 
betyder at forretningerne 
er væk. Jeg tror ikke vi kan 

gøre noget ved det – vi må 
tilpasse os!

Men det er vigtigt med foren-
ingslivet - Jo mere forening-
sliv jo bedre
Det er vigtigt at man kende 
hinanden. Jeg kan fortælle 
hvem som boede i de forskel-
lige huse – men ved ikke altid 
helt hvem der bor der nu!

Har du en god historie fra 
området?
Ja – der er jo mange!
Som jeg husker det var det i 
50`erne et rent Morten Korch 
samfund. Der var mange 
små gårde og man levede af 
landbrug.

I 60`erne bliver landbrugene 
for små til at føde en familie.
Mange går over på bær og 
frugt produktion – som et 
alternativ til landbrug
Mange &nder desuden erh-
verv udenfor landbruget
Jeg husker i 50-60`erne, da 
jeg var barn, da var der 1 
brugs og 3 købmandsforret-
ninger i sognet. Derudover 
var der mange som kom 
kørende og handlede. Der 
kom både bager, ostemand 
og slagter en gang om ugen.
Det virkede som om der var 
$ere børn og unge mennes-
ker dengang.

Der var også et utroligt aktivt 
foreningsliv med brugs-
forening, idrætsforening og 
forsamlingshus og mange 
fester.

I 60-70erne var der mange 
”importerede” bærplukkere  
i området – der var nok ca 
4-500 i sæsonen. De boede i 
teltlejre hos frugtavlerne.
Mange kom fra Jylland og 
mange fandt en kæreste her 
og blev gift. Først kom de 
for at tjene penge – senere 
kom de mere fordi det var 
hyggeligt!
 
Jeg havde et hold og det 
havde min far også.  
Det som ændrer området 

sker i slutningen af 60`erne.
Ore sogneråd tager en 
beslutning om at få udstyk-
ket sommerhuse og at satse 
på turisme.
Der bliver udarbejdet en plan 
om at udstykke 600 som-
merhuse . Det bliver senere 
ændret til 450 sommerhuse.

Det var en epokegørende 
ændring i området, og det 
var et stort samtaleemne
Mange sagde: det bliver ikke 
til noget! Mange var sure: 
skal vi nu til at snakke tysk?

Sommerhusene ændrede 
området, det gav meromsæt-
ning og arbejde til mange
Sommerhusgrundene kost-
ede ikke meget. Det sjove var 
at de billigste var dem der lå 
tæt på vandet: det er ikke til 
at være der, fordi det blæser 
hele tiden!
Det var også billige huse 
– ofte bare 3 ishuse sat 
sammen - senere blev det 
typehuse.

Det er sjovt at tænke på 
dengang da sommerhusene 
kom. Mange var negative og 
tænkte: nu kommer de og 
tager vores strand!
I dag er det dem der har 
sommerhusene som tænker 
at der kommer nogen og 
tager deres strand. Hvem ejer 
egentlig stranden?

En anden ting var Sognerå-
det, som bestemte næsten 
alt i lokalområdet. Sognerå-
det havde næsten samme 
rolle som byrådet har i dag. I 
1963 byggede man skolen – 
det var en stor beslutning.
Der var ingen ansatte men 
der var stor prestige i at 
komme i sognerådet. Der var 
kamp mellem områderne 
(Ørbæk, Mejlskov, Ore og 
Skåstrup) om at få sin mand i 
Sognerådet. Det 
gjaldt om for de små 
samfund at blive enige om 
en kandidat – så de kunne 
snyde de større områder!

Kurt Jørgensen
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Nu falmer skoven trindt om land 
…… Og i Dragen nyder vi de smuk-
ke efterårsfarver i vores dejlige skov. 
De bliver brugt $ittigt af såvel vug-
gestue som børnehavebørnene, og 
vi elsker at være så tæt på naturen 
og følge årets gang. 
Vi har her i sensommeren lavet en 

sansesti i skoven. Den er bygget op, 
så man har mulighed for at bruge 
alle sanser på turen rundt, der er 
kunst man kan se på. Forskellige 
instrumenter, man kan spille på. 
Sansebræt man kan røre ved og 
rør man kan kravle i. Alle børn har 
været aktive med at lave stien og 
er meget glade for den. Vi har også 
fået et stort ønske opfyldt. Nogle 
tidlige forældre har doneret en skur-
vogn, så vi nu har et sted at hygge i 
på kolde vinterdage.
I og med vi har så fantastiske uden-
oms arealer, vil naturen altid være et 
naturligt omdrejningspunkt i vores 
dagligdag. Vi har derfor besluttet at 
ansøge om at blive ”grøn” institu-
tion og gennem friluftsrådet på det 

grønne spirer $ag. Vi er nu så langt i 
processen, at vi håber at blive god-
kendt i løbet af efteråret og dermed 
kunne hejse $aget.

I Dragen har vi vores eget fodbold-
hold - bestående af tidligere og 
nuværende børn. De spiller hver 

onsdag kl. 16-17 
på Ore stadion 
indtil efterårsferie. 
Alle er velkomne 
også selvom man 
ikke går i Dragen. 
Børnene har lige 
deltaget i en 
stor turnering i 
Tåsinge, og det 
var nogle glade 
og stolte børn, der 
kom hjem med 
guldmedaljer om 

halsen. Alt omkring holdet er drevet 
af vores altid engagerede forældre. 

Lige inden sommerferien holdt vi 
igen i år et brag af en sommer-
fest. Temaet var i år ”Cowboys og 
indianere”, alle børn var aktive 
i forberedelse af festen, hvor vi 

alle &k udvidet vores viden om 
temaet og øvede $ittig på sange, 
som vi optrådte med på dagen. 
Vejrguderne var med os og vi havde 
en dejlig dag med ponyridning, 
guldgravning, gummistøvlekast. Vi 
sluttede af med fælles aftensmad 
på grill.
Vores årlige sommerud$ugt i august 
gik i år til Middelfart Marina, Hvor 
der var en naturvejleder, der kunne 
fortælle os om livet på havbunden. 
Der var mulighed for at klappe 
en krabbe. Mange børn &k vaders 
på og var ude i vandet og kikke 
på havbunden gennem en vand-
kikkert. Vi havde en skøn tur med 
frokost i det grønne, ind bussen 
kom og kørte os tilbage til Dragen.

Vi holder stadigt legestue 
i vuggestuen onsdag mel-
lem 9.30 og 10.30. Så hvis 
du går hjemme på barsel 
og har lyst til at komme og 
hygge lidt med os, er alle 
velkomne. Giv os et ring på 
64 44 16 80, så søger vi for 
at der er ka%e eller the på 
kanden. Lisbeth

Nyt fra Dragen...

Arrangementer i Børnehuset Dragen i efteråret 2017
Arrangementer i Børnehuset Dra-
gen i efteråret 2017
Fejring af at Dragen er blevet tildelt 
friluftsrådet grønne $ag for grønne 
spirer.

Børnehuset Dragen arbejder mål-
rettet med at give børnene gode 
oplevelser i naturen, og er derfor 
blevet tildelt Friluftsrådets grønne 

$ag. Vi inviterer derfor til en fes-
tlig markering af dette, fredag d. 
3. november
kl. 15. 
Arrangementet er for alle inter-
esserede børn og voksne, uanset 
tilknytning til børnehuset. Vi håber
at mange vil være med til, at fejre 
det med os.

ÅBENT HUS
Søndag d. 19. november kl. 14-16 
er der åbent hus i børnehuset. 
Denne dag vil der være mulighed 
for at få en grundig introduktion i 
Dragens pasningstilbud, og sam-
tidig vil der være mulighed for at 
deltage i en del af de mange sjove 
og lærerige projekter, som Dragen 
altid har gang i.
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Den tidligere Letkøb 
- nu Nordfyns El
Efter Let Køb lukkede i uge 41, 2016, 
har der været travlhed med ombyg-
ning og ind$ytning af Nordfyns El i 
den gamle butiks lokaler.
Facaden blev brækket ned, så de 
helt gamle facadevinduer kom frem, 
disse er taget ud og facaden er 
muret op på ny - med korrekt isol-
ering og små nye vinduer, der giver 
lys til det nye kontor.
 Den gamle skydedør er blændet 
af og der er lavet nyt dørhul ind i 
siden af bygningen ved den gamle 
skydedør - som er den nye indgang 
direkte ind til lager og kontor.
 Hjørnet, hvor den gamle cafe var i 
butikken, er lavet om til kontor og 
blevet udvidet, så det nu er blevet 
til 32 m2 &nt kontor med &ne lofter, 
trægulv og med dør og vindue ud 
til lageret.
Facaden har fået nye skilte, og det 
gamle indgangsparti er lavet om til 
salgsvindue af hvidevarer. Der vil 
på sigt også blive udstillet andre 

produkter, når vi kommer dertil.
Reoler fra det gamle el lager, er 
$yttet ned i de gamle butikslokaler, 
og alle el materialer er nu fordelt på 
de gamle butiksreoler og dem fra 
det gamle el lager, så det er blevet 
meget nemmere at gennemskue 
hylderne.
Baglokalerne skal bruges til stiger 
og stilladser, og hvad der ellers altid 
bare står og fylder, så det er rart, at 
det får sin egen plads.
Det gamle kølerum, der blev brugt 
til mælk, pålæg, og frugt er blevet 
solgt, og skal bruges fremadrettet til 
vildt efter afholdt jagt   
Vi har valgt at forsætte med at 
sælge $askegas fra adressen, nu da 
vi har ”gasbur” og tilladelse, så der 
forsat er mulighed for at få byttet 
sin gas$aske i Skåstrup, så de ikke 
skal slæbes helt ind til Bogense
De gamle kølediske og frost konsol 
står stadigvæk på samme sted i det 
gamle salgslokale, her er der ikke 

fundet nogen køber endnu, så hvis 
der ikke kommer nogen køber til 
dem, bliver de nedtaget og solgt 
som skrot, når vi får tid tilovers, men 
lige pt mangler vi ikke disse kvad-
ratmeter, så det haster ikke, men 
et sted gemt i baghovedet er der 
kommende planer for dette område 
samt den tomme 1. sal.
Det næste projekt, der står for tur 
-  bliver, at vi skal have installeret en 
luft/vand varmepumpe, så vi kan 
få tilsluttet gulvvarmen i det nye 
kontor, samt at få varme på kantine 
og toilet igen, inden det bliver alt 
for koldt.
 Så alt i alt er jeg rigtig tilfreds med 
vores nye lokaler, dagligdagen fun-
gere rigtig &nt i dem, nu da det ikke 
kunne gå at holde liv i den gamle 
købmandsbutik. Efterfølgende er 
Karina blevet ansat på kontoret, og 
er blevet vores ”alt mulig mand”.  

Brian Jakobsen
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Generalforsamling
Siden sidst, hvor der blev afholdt 
generalforsamling, hvor der bl.a. 
blev lavet et opråb omkring 
forsættelsen af Forsamlinghusets 
eksistens. Heldigvis kunne huset 
forsætte sin eksistens og der blev 
ved samme lejlighed valgt nye med-
lemmer ind i bestyrelsen. 

Bestyrelsen ser nu således ud:
Formand: 
Søren Bech Dalho% Kristensen
Næstformand: 
Peter Nanfeldt Johansen 
Kasserer: Annika Viborg Andersen
Medlemmer: 
Christina Helene Kruse
Karina Djørling Jakobsen
Brian Djørling Jakobsen

Suppleanter:
Niels Frøsig Jensen
Lene Jørgensen

Info og kontakt til 
Skåstrup Forsamlingshus:
Forsamlingshusets hjemmeside: 
www.forsamlingshuset.com 
hvor bl.a. huset kan bookes til 
udlejning, priser på udlejning og 
husets vedtægter kan læses, m.m. 
kan &ndes.

Arrangementer og projekter vil 
blive o%entliggjort på Husets 
Facebook side: Skåstrup forsam-
lingshus, hvor man også kan skrive 
til os, og på Facebook siden: Aktivi-
teter i Skåstrup og omegn, samt i 
Skiltet ved huset.

Fra de fremmødte blev der lavet 
nogle forslag om, hvordan arbe-
jdet i og omkring huset, kunne 
gøres lettere: 
Fordeling af opgaver i huset: ved 
afholdelsen af det årlige Loppe-
marked i Skåstrup Forsamling-
shus, har vi virkelig kunne mærke 
lokalområdets opbakning - der 
var så mange, der kom og hjalp 
med at gøre klar til Loppemarke-
det om lørdagen og lige så mange 
kom og hjalp med til at få afviklet 
Loppemarkedet om søndagen d. 
3.september 2017. Det var en virke-
lig god dag, masser af besøgende 
og købere og vejret valgte at vise 
sig fra sin bedste side med høj sol 
og varme. 
Tusinde tak for jeres opbakning 
både ved hjælp og besøg.
 

Der er blevet lavet $ere links til de 
forskellige foreninger/sider der har 
ytret ønske om det. 
Vi vil forsøge at nå så mange af jer 
beboere i lokalområdet, med info 
omkring arrangementer og arbejd-
sprojekter ved hjælp af bannere og 
info på vores hjemmeside: 
www.forsamlingshuset.com 
og via vores side på Facebook: 
Skåstrup forsamlingshus, samt 
Facebook siden: Aktiviteter i 
Skåstrup og omegn.

Nyt fra Forsamlingshuset
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Kommende 
arrangementer:
 
December:
Inden længe vil det blive efterår 
og så pludselig står Julen for 
døren. Og ingen Jul uden Jule-
frokost.
I år afholder vi et brag af en Ju-
lefrokost, datoen er Lørdag d. 
2.december 2017 k.18 – 02. 
Der vil være lækker, lækker 
bu% et, dessert og ka% e og 
kage, god musik og masser 
af drikkelse. Så sæt kryds i 
kalenderen ved denne dato 
og hold Julefrokosten her -  
sammen med familie, ven-
ner, naboer eller kollegaer.
Der vil i nærmeste fremtid 
komme en invitation til 
Julefrokosten i jeres post-
kasse, som ser ud som 
følgende:

 

Projekt: Udeareal:
Der er i foråret blevet bevilliget en 
større sum penge til forsamlingshu-
set til forbedring af udearealet. Der 
er blandt andet projekter som:
Ny terrasse, legeplads bag huset og 
mange $ ere.
Skulle I have lyst til at give en hånd 
eller hjælpe med jeres ekspertise så 
skal I være så hjertelig velkommen. 
Der vil komme opslag om datoerne 
for de forskellige projekter i den 
nærmeste fremtid. Der vil være 
opslag at & nde på vores side på 
Facebook: Skåstrup Forsamling-
shus, vores hjemmeside: www.
forsamlingshuset.com, Ore sogns 
hjemmeside: www.oresogn.dk og 
på Facebook siden: aktiviteter i 
Skåstrup og omegn.

Skåstrup Forsamlingshus` Bestyrelse 

Er Prop (eller Bertha) 
dukket op?
Hvad er der nu med Prop eller 
Bertha?
Prob og Bertha er 2 tømmer$ åder, 
som Ore Lokalråd for nogle år siden 
investerede og som blev 
lagt ud ved Skåstrup Strand Øst`s 
badebro.

De bliver lagt ud og taget op 
sammen med badebroen, hvilket 
varetages af brobisserne.

Prop og Bertha har således været 
en god aktivitet for strandens 
badegæster, da der nu var noget at 
svømme ud til. Det har mange - ud 
over mågerne benyttet sig af igen-
nem årene.

Desværre skete så det, vi indimel-
lem frygtede, at en af tømmer-
$ åderne ”rev” sig løs. Om det er 
Prop eller Bertha, det er hen i det 
uvisse, da de er ens.

Måske var det Prop, der ville på 
eventyr? Vi var nogle strandgæster, 
der havde set, at den have $ yttet 
sig og havde lagt sig i vandet ud for 
lejren!

Vi var i kontakt med en norsk turist, 
som gik/svømmede ud til Prop, hvor 
den nu havde lagt sig.
Ingen havde set den $ ytte sig. 
Nordmanden kunne oplyse, at den 
lå godt fast, så den ville ikke $ yt-te 
sig yderligere. Brobisserne blev 
underrettet med henblik på, at Prop 
kunne blive lagt tilbage på plads 
ved badebroen efter fyraften.

Da brobisserne ville varetage denne 
$ ytning om aftenen, var tømmer-
$ åden pist væk…
Hvordan det var sket, undres vi over, 
da vi havde - via nordmanden kon-
stateret - at den lå godt fast
ud for lejren.

En efterlysning gik i gang og det 
blev meldt ind til diverse instanser, 
at der var en løs tømmer$ åde. Den 
skulle jo nødig være skyld i et uheld 
ved påsejling o.l. 
Derudover er vi mange, der har 
været langs strandene ved Bro, 
Varbjerg, Båring og helt frem til 
Middelfart, men ingen har set Prop. 
Så væk er den!

Har du set noget?
Der kan være en mistanke til, at den 
er blevet transporteret væk…. Men 
ingen ved noget eller har set noget.
Har du set eller hørt noget, der 
kunne bringe Prop hjem til Bertha – 
så ring gerne til Hans Ole Als
Mobil 28601790 (brobisse)

Putte Kvisthøj

Skåstrup Strand
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Sæt X i kalenderen
Bankospil 
i Skåstrup Forsamlingshus
Torsdag d. 9. nov.
kl. 19.30 (Mortensaften spil)

Torsdag d. 7. dec. 
kl. 19.30 (Julespil)

Dørene åbnes kl. 18.00.
Vi spiller om 
de sædvanlige gevinster.
Alle er velkomne.

Arr.: OSG

Der kan i OSG ses tilbage på et år, 
som desværre har været præget af 
fald i medlemstallet og manglende 
frivillige kræfter. Derfor måtte vi 
desværre også se os nødsaget til 
at springe den årlige Sports fest på 
Ore Stadion over. 
Der leges med tanken om et samar-
bejde med lokalrådet omkring en 
fælles sports-by-fest til næste år.

Samarbejde med andre klubber
Til gengæld har 2017 budt på nye 
spændende samarbejder med an-
dre lokale boldklubber.
Således har damerne nu samarbe-
jder med Hårslev og Bogense og 
hedder derfor OBH Nordfyn. 

Klubberne Ore og Skovby er gået 
sammen om et Super Oldboys hold 
i OB70 regi og hedder nu Skovby/
Ore. Der arbejdes på at få yderligere 
et Old Boys hold i OB70 regi fra 
2018. 

OSG har på nuværende tidspunkt to 
Dame 7-mands hold, et U6 hold og 
et Super Oldboys hold. 

Igen i år var OSG repræsenteret 
ved landsmesterskaberne i Brande. 
Pigerne kom ind på en $ot 2. plads, 
trods en del skadede spillere. De 
leverede en $ot præstation, som de 
kan være rigtig stolte af. 

Har du lyst til at komme i gang med 
at spille bold, er du altid velkommen 
i Ore Sogns Gymnastikforening. 
Så kig endelig forbi og få en snak 
med Vores trænere.

Har du gode idéer?
Vi modtager også meget gerne 
idéer og forslag til, hvordan vi kan 
udbygge udbud og aktiviteter på 
Ore Stadion, så de sociale og sport-
slige tilbud til lokalsamfundet kan 
forstærkes. 

Bankospil
Sidst, men absolut ikke mindst, er 
det blevet tid til at sætte kryds i kal-
enderen, da årets Bankospil afvikles 
traditionen tro i Skåstrup Forsam-
lingshus hhv. torsdag d. 9-11-17 
og torsdag d. 7-12-2017 - 
begge dage kl. 19.30.

Sportslige hilsner fra

OSG Bestyrelse.

Opdatering fra OSG
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Udflugtsdag på Dalgaard
Igen i år havde vi inviteret til ud-
$ ugtsdag - den 2/9 -  i vores smukke 
område -  for  kørende med heste-
vogne eller ridende på hest.
 I år var der lige så stor opbakning til 
turen, som de foregående år. Turen 
var på 17,4 km i år - der var 24 heste, 
der deltog. En god blanding af store 
og små, lige fra en Dartmoor pony 
og Islænder til vores store Jyder og 
vi havde også besøg af Danmarks 

største heste race, shier, som med 
sine godt 2 meter over ryggen er et 
imponerende syn , og 45 personer 
i alder fra 5 mdr. til 75 år, var med 
til at gøre dagen til en super dag. Vi 
var utrolig heldige med vejret, som 
jo ellers ikke har været for godt i år, 
men denne dag skinnede solen fra 
en skyfri himmel, som jo kun gjorde 
turen om muligt endnu smukkere 
igennem skove. Ved stranden 

holdt vi en lille pause med vores 
medbragte ka% e og kage, humøret 
var højt og nogle af rytterne var i 
vandet med deres heste. Da vi kom 
hjem til Dalgaard igen, blev der 
grillet , hygget og snakket en masse 
hestesnak - alt imens hestene slap-
pede af på folden. 
På gensyn til næste år..  

Hestepigerne.
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Avisens redaktion er stødt på denne spændende lokalhistorie – som  gengives efter tilladelse fra 

bilag er ikke med, men den vil blive placeret i dens fulde længde på www.oresogn.dk på et senere tids-
punkt.

- fortsat fra Oreposten udg. 9 - 

Ved folketællingen 1. februar 1845 - ca. 
2. uger efter Maries død - bor begge 
enkemænd og de 5 børn i skovfoged-
huset, og nu er der også 2 tjenestepiger 
(bilag 3).

Den 3. juli 1845 er der skifteforhandling 
efter Anne Cathrine Andersdatter (se 
bilag 18).

Livet går videre - sådan da.
Under skifteforretningen efter Marie 
Hansdatter den 31. juli 1845 meddeler 
Christian Rasmussen, at han agter at 
indtræde i et nyt og andet ægteskab 
(bilag 19). Den udkårne er Pigen Amalia 
Larsen, som i kirkebogen er anført som 
”tjenende bemeldte Brudgom” (bilag 
20). Ifølge tilgangslisten er hun kommet 
til skovfogedhuset den 11. maj 1845. 
De bliver viet den 18. oktober 1845 og 
den 19. januar 1846 føder Amalia deres 
datter Caroline Rasmussen.

Men - den 27. december 1845, ca. 3 
uger før datterens fødsel - skyder Chris-
tian Heinrich sig.

Anmeldelse
Om Skovfoged Christian Rasmussens 
død af Hugget . - Aar 1845 - den 30. 
December - anmeldtes, at Skovfoged 
Christian Rasmussen ved Hugget ved 
Døden er afgaaet.

Dødsdagen 27. December 1845  Be-
gravelsesdagen 2. januar 1846
Christian Heinrich Rasmussen - Skov-
foged i Huggets Skovfogedhus. 
Søn af Skovfoged Rasmus Hansen Sam-
mesteds. Gift. 33 Aar
Anmærkninger:
Skudt sig selv. Efter Amtsresolution 
begravet i stilhed uden Jordpaakas-
telse

Gyldensten Birkedommers Arkiv
Fogedprotokol 1823 - 1857
(Siderne er unummererede)

Aar 1845 d. 28 December indfandt Kon-
gens Foged sig i Skovfogedhuset ved 
Hugget for at optage Undersøgelses-
forhør i Anledning af en, som i dag 
tilhændekommen Anmeldelse om at 

Skovfoged Christian Henrik Rasmussen 
i aftes skal have dræbt sig med et 
Skud. - Som vidner var nærværende 
Sognefoged Rasmus Hansen og Jens 
Andersen. - Som 1Dp fremstod den 
Afdødes Kone Amalie Larsen der paa 
Tilspørgende forklarede, at igaar Aften 
omtrent Kl 9. efter at hendes nu afdøde 
Mand (han var 33 Aar gl) Mand havde 
været i Seng et Øjeblik, og Dp. endnu 
sad i den tilstødende Dagligstue ved 
Kakkelovnen, kom han ind til hende i 
sit blotte Linned og forlangte at tænde 
sin Pibe ved Ilden i Kakkelovnen, 
men da de i det samme hørte en Lyd 
udenfor, som om Nogen kunne banke 
paa eller ved Døren, saae den Afdøde 
ud af Vinduet sigende: ”jeg troer der er 
Nogen ved Hunden og at den banker 
mod Huset med halen” jeg vil tage 
mine Buxer paa og gaa ud i Værkstedet 
og løsne en Bøsse, saa gaar de vel nok 
dersom der er Nogen ved Hunden. Han 
tog derpaa Bøssen fra Væggen og gik 
dermed ud i Kjøkkenet, men saa snart 
Døren var lukket, gik Skuddet af, og den 
Afdøde kom da strax tilbage i Stuen og 
spurgte Dp om hun mærkede Noget, 
hvortil hun svarede nei! men frygter 
du ikke at Skuddet kunde tænde Ild i 
Huset, hvortil Manden sagde, at derfor 
behøvede hun ikke at være bange. - 
Hvorpaa han tog en anden Bøsse og gik 
dermed samme Vei, men noget efter 
hørte hun atter et Skud som om det var 
i Værkstedet. - Hun troede nu, at Man-
den strax vilde komme ind igjen, men 
da det varede noget og han ikke kom, 
gik hun hen i Kjøkkendøren og kaldte 
paa ham, men da hun intet Svar &k. tog 
Dp. Lyset og gik dermed ud i Værkste-
det. og saae da hendes mand ligge død 
paa Gulvet. Geværet, der var gaaet i 
stykker, under Benene..- Endskjønt den 
Afdøde igaar, ligesom sædvanlig havde 
passet sine Forretninger, forekom han 
dog Dp i aftes at være noget forvirret i 
humøret hvorfor hun antager at han i 
Vildelse, eller mulig ogsaa af  Uforsig-
tighed har skilt sig selv Livet. - - Dpd. 
har siden sidstafvigte 18 October været 
gift med den Afdøde og der har aldrig 
været nogen slags Uenighed mellem 
dem, - ligesom hun heller ikke mener 
at den Afdøde med Andre har havt 
nogen Trætte eller andet Udestaaende 
som kunne fremkalde Tanke for ham 
til Selvmord, ligesom han heller aldrig 

har yttret nogen Misfornøielse med 
sin stilling, men bestandig været 
veltilfreds. - Dpt. har ingen Børn med 
den Afdøde, men er frugtsommelig, 
og har 5 Stedbørn, hvoraf det ældste 
er omtrent 9 aar. - Dpt. forsikrer ingen 
yderligere Forklaring at kunne afgive og 
blev demitteret. -

Igjen fremstod Rasmus Hansen, Fader 
til den Afdøde der paa Tilspørgende 
udsagde, at Dp. allerede var gaaet i 
Seng og sov da Skuddet faldt, og kan 
desaarsag aldeles ikke forklare noget 
om hvad der var passeret mellem 
hans Søn og dennes Kone i aftes, men 
bemærkede dog at Sønnen var gaaet i 
Seng tillige med Dpt.. - DP. kan aldeles 
ikke have nogen Tanke om hvad der 
kan have bevæget Sønnen til at begaa 
den skeete Ulykke da han bestandig 
har levet i god Forstaaelse saavel med 
Konen som sine øvrige Omværende; 
men antager, som 1.dpt., at det er sket i 
en akut vanvid, som pludselig maa have 
betaget ham - 1 Dpt igjen fremkaldt 
bemærkende: at da hun gik ud, efter 
at have hørt det første Skud, saae hun 
at en Kugle var gaaet igjennem det 
overste af Kjøkkendøren og ud i en 
Bjælke i Daligstuen, hvilket og med 
Fogdens Undersøgelse befandtes at 
være rigtigt ,men dette maa have været 
af det første Skud der faldt i Kjøkkenet 
. - Demis. - Fogden besigtigede Liget 
der befandtes at være ubeskadiget med 
Undtagelse af et Hul i Nakken som af en 
Kugle der kunne være skudt gjennem 
Munden, omkring hvilken fandtes no-
gle enkelte smaa Rifter, men for resten 
var Ansigtet aldeles helt - Da ikke $ere 
Folk var i Huset end de nu afhørte, kan 
forhøret ikke for Øieblikket fortsættes, 
men bliver at udsætte indtil Distrikt-
slægen har besigtiget Liget og derom 
udfærdiget Fogden fornøden Attest.- 

Som Vidner               J.Møller
    R. Hansen   Jens Andersen

Tragedien i Hugget Skovfogedhus 1845
Min 3xtipoldefar, Rasmus Hansens historie udarbejdet af Bendette Marie Hømlund Hydeskov (født Munkstrup)
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Registrerings- og Vurderings Forretning
efter Skovfoged Christian Rasmussen af 
Huggets Skovfogedhus.

Aar 1846 25. August mødte den 
konstituerede Skifteforhandler for-
valter Krarup fra Gyldensteen i Skov-
fogedhuset i Hugget for at foretage 
Registrerings- og Vurderingsforretning 
efter den der i slutningen af forrige 
Aar ved døden afgåede Skovfoged 
Christian Rasmussen. - Enken foreviste 
Stiftamthuses Resolution af 14. Marts 
sidstleden hvorefter det i Henhold til 
Bestemmelserne i den 18de § i Fod. af 
21 Maii 1845 tillades hende at hensidde 
i uskiftet Bo efter hendes afdøde Mand, 
men havde hun desuagtet nu forlangt 
Skiftehold, og bemærker det at hun ei 
endnu har erlagt nogen Recognition til 
Skifteforvalteren. Enken Amalia Lars-
datter tillige med hendes Laugværge, 
Gaardmand Ole Jørgensen af Holse 
vare tilstede og blev af hende opgivet 
Afdødes Arvinger at være 
A. som avlet i Ægteskab med hans 
første Kone Marie Hansdatter. 
1.  En Søn Rasmus Christian Rasmussen 

8 Aar gl. 
2.  En datter Ane Kathrine Rasmussen 10 

Aar Gl. 
3. En Ditto Mathea Rasmussen 7 Aar gl.
4.  En do, Karen Sophie Rasmussen, 5 

Aar gl. og 
5.n do. Juliane Rasmussen 3 Aar gl. 
B. som avlet i Ægteskab med Enken en 
Datter Karoline Rasmussen ½ Aar gl. -
Som Værge for samtlige umyndige 

Børn var tilsted Gaardmand Hans Olsen 
af Skaadstrup, og vare som vidner og 
Vurderingsmænd nærværende, Sogne-
foged og Gaardmand Rasmus Hansen 
og Gaardmand Jørgen Olsen begge 
af Skaadstrup. - Forretningen dernæst 
fremmet som følger, efterat Skovfoged 
Rasmus Hansen der er Fader til Afdøde 
ligeledes var kommet tilstede, og blev 
da vurderet.

1.   De Sager som alene tilhører Boet. 
Her følger opgørelse af 161 e%ekter - 
se bilag 21 
Summen boet alene tilhørende = 161 
Rd ” m 8 sk 

2.  De Sager som var i Fællesskab med 
forhenværende Skovfoged Rasmus 
Hansen, og hvoraf denne tilkom-
mer halvdelen og Boet den øvrige 
halvdel.

Her følger opgørelse af 252 e%ekter - se 
bilag 21. 
Summen der var i Fællesskab med 
Rasmus Hansen = 316 Rd ”-  ” -

Saavel Enken med Laugværge som 
Værgen for Børnene samt Skovfoged 
Rasmus Hansen tilkjendegav at Boet 
intet mere er tilhørende med hvad 
foran er registreret og vurderet og fore-
fandtes eihellermere i Stervbohuset. 
- Enken anmeldte at være bortskyldig 
til forrige Forpagter Rasmussen på 
Hugget 15- ”-  2-  til Gaardmand Niels 
Hansen på Ore Mark 2- 8- 3- til Gaard-
mand Peder Larsen Ore 2- 2- 4- til Huus 

mand Lüder Christensen Pikkerhuset 
1- ”-5 til Kjøbmand N. Hansen i Bogense 
3- ”- 6- til Skomager Petersen ibid. 2- ”- 
7-  til Skomager Poul Wedel 1-  2- 8- til 
Gaardmand Rasmus Lorensen Særslev 
1- 9- til Forpagter Scharnveber paa 
Hugget 1- ”- 10- til Sognefoged Rasmus 
Hansen Skaadstrup 1- ”- 11- til Skov-
foged -- Ste%en 7 rd, og hvorpaa hun 
ligeledes at hendes afdøde Mand havde 
sagt hende at han havde til gode hos 
Gaardmand Hans Olsen i Skaadstrup 
40rd. - Da Enken fra $ytter hendes 
iboende Huus i Løbet af indeværende 
aars Vinter er hun saavelsom Skovfoged 
Rasmus Hansen bleven enige om ved 
Auktion at bortsælge de registrede 
Sager for hvilke de indtil den Tid lovede 
at være ansvarlige, og anmode de da 
Skifteforvalteren om at paatage sig 
Inkassationen ved Auktionen, samt ved-
tages det at Kjøberne skulle paalægges 
12 sk pr. Rbd. i Auktionsomkostninger. 
- Hvad Indtægter der vil kunne blive at 
beregne Boet for den i indeværende 
Aar avlende Humle, derfor bliver af Enk-
en at a$ægge Regnskab. - Forretningen 
for i dag sluttet og underskreven.  
  - Krarup
 Enken Laugværge Værgen
 Amalia Larsdatter Ole Jørgensen Hans Olsen

Som Vidner og Vurderingsmand  
R. Hansen

-- Hansen J. Olsen m.f.H.                                                                            

                                                                                                                                     
-fortsættes-

Der er ikke meget tilbage af det gode gamle ‘Rikki Tikki Tavi’.
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Vi er vældig nysgerrige her på redaktionen, om der 
overhovedet er nogen der læser deD e blad....
Skriv gerne til os, så vi får lidt respons...

Er der noget i savner...

Er der altid kun fotos med fra 
Skåstrup når du bor i Ore 
eH er Mejlskov..... etc.

Skriv bare, vi skal nok sortere i det...

Ja, alt det kan i jo være med til at ændre.... Send 
gerne en liH e histore, en nyhed eH er bare et dejligt 
foto der fortjener at blive set af andre....

Send til:  Sonja Ostrowski, skO strup08@gmail.com

Fællesspisning
og vælgermøde
i Skåstrup Forsamlingshus
Kommunalvalget nærmer sig, og 
traditionen tro inviterer vi til vælger-
møde i Skåstrup Forsamlingshus.

Det bliver torsdag d. 16. novem-
ber, og vi starter med spisning 
18.00. Vagn har lovet at hjælpe
med at lave mad, så I kan godt
glæde jer! Han laver panerede 
koteletter med brasekarto$ er, smør-
sovs og grøntsager. Desserten er 
æblekage. Det kommer til at koste 
kr. 65,- pr. voksen og kr. 35,- pr. barn.

Kl. 19.30 – 21.30 holder vi vælger-
møde, og her kommer repræsen-
tanter fra alle de partier, der stiller 
op til byrådsvalget. Vi har bedt dem 

om specielt at tale om emner, der 
har med os og de andre landdistrik-
ter i kommunen at gøre. Der bliver 
mulighed for at stille spørgsmål til 
kandidaterne.
Husk bindende tilmelding med 
betaling -  senest d. 11. november 
til Maren (marengronlykke@gmail.
com eller 2324 3717) og betaling 
– mobilpay tlf. 2339 3553 (Sonja 
Ostrowski)  med mrk. vælger-møde/
antal voksne og børn – eller kon-
tantbetaling.  Det er vigtigt at man 
tilmelder/ betaler – da man først 
ved betaling er endelig tilmeldt.

Lokalrådet
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STØT DE LOKALE ANNONCØRER - DE STØTTER OS

Skovsøen Skåstrup Frihed.
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Algebehandling
J.K. Service

Tlf. 4075 4235

TB Ejendomme

Ørbækvej 1

5400 Bogense

Tlf. 28 13 84 14 Tlf. 2013 8116 
 www.kmsmed.dk  kurtmadsensmed@gmail.com

OREGÅRDVEJ 54  5400 BOGENSE

 VVS - alt inden for VVS

  Pillefyr - til fuld eller delvis opvarmning

  Varmepumper - vi tilbyder opsætning og 
installation af varmeanlæg

  Smed - alle former for svejseopgaver - 
store som små

Velkommen til Vestfyns dyrlæger A/S
Hos Vestfyns Dyrlæger råder vi over 3 veludstyrede 

smådyrsklinikker, samt en stor afdeling for 

udkørende heste- og landdyrlæger, der står for 

både sundhedsrådgivning og besætningsbesøg 

samt almene husdyrbesøg!

Stationsvej 60, 5464 Brenderup

64 44 10 29 - bd@vestfyns-dyrlaeger.dk

v/ Malermester Bjarne Toft Hansen
Sjællandsvej 4 - Bogense

Butiks tlf. 2332 9691 /4044 2119

 
KONTAKT BJARNE TLF. 40 44 21 19

www.malerbjarne.dk

De gode tilbud 
rykker indendørs.....

MALERMESTER 

Bjarne Toft Hansen ApS

 

STØT DE LOKALE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
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Book
tid nu!

Steen Andersen, Mejlskovvej 29, 5400 Bogense

Tlf. 2233 1587 mts@andersen.mail.dk

God håndværksmæssig sparring! Kontakt trygt din lokale 
tømrer ...også til sommerhuset. Vi svarer også weekend.

Godt håndværk
- mere end 30 års erfaring

Vinduer og døre
Tagarbejde

Glarmesterarbejde
Forsikringsskader

Køkken/badværelse
Fag- og 

hovedentreprise

Kontakt os - Tlf. 2233 1587

Tømrermester
Steen Andersen
Mejlskov

293 BUTIKKER MED I LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE

et nyt smykke!

Eller sælg dit gamle guld -

sølvsmykker eller sølvbestik.

Kom ind og hør om alle de
muligheder der !ndes, hvis
du har arvet guld eller sølv.
Få en snak med Guldsmed
Maegaard om hvilke smyk-
ker dit gamle guld el. sølv
kan blive til....

Skåstrup Vognmandsforretning
Niels Arne Johansen

Skåstrupvej 50 - 5400 Bogense
Biltlf. 40 79 48 52 . Tlf. 64 44 13 88

CONTAINERE

Alt i vognmandskørsel.

Vi kører med alt
mellem himmel og jord.

Levering af jord, grus
og sten m.m.

Krankørsel

Salg af træpiller

VÆRKSTED

ADVENTSKRANSE

GRAVPYNT

Holse 
Murerforretning Aps
v/Allan Elkjær
Orevej 21, Holse 
5471 Søndersø

Tlf. 2347 7002
6444 2434

Alt i Autoopretning

DJ Auto

Tlf. 6444 2143 / Mobil 2326 3143
E-mail: djauto@mail.dk

v/Dennis Jørgensen, Bogensevej 132, 5464 Brenderup

Husk at bestille tid 
til julens fester

følg os på 

facebook

STØT DE LOKALE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
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Vi fremviser gerne huset, så du kan se rammerne 

inden du beslutter dig...  Håber Vi ses....

OK Balling, Skivevej 4

FRA

149,-
KUN 

pr. måned

Gælder alle ugens dage kl. 18-22.

FRI BILVASK 

Læs mere og tilmeld dig
på www.ok.dk/fri-vask

Åbent hver dag kl. 7-22

Dagli’Brugsen Brenderup

Stationsvej 22, Brenderup

Tlf. 6444 1082

NORDFYNS 
UNGDOMSCENTERS 

TRYKKERI
- er klar til nye opgaver.

Kontakt Trine Andersen 
Tlf: 24401659

Fordelagtige priser. Både print og kopi

Det GrøV e Værksted
byder Julen velko< en.

HeH e Simonsen • Skåstrupvej 41 • Skåstrup • 4021 5773

Adventskranse

Juledekorationer 

og gravpynt

Dagli’Brugsen Brenderup

Stationsvej 22, Brenderup

Tlf. 6444 1082

Åbent alle ugens dage kl. 8-20

Velkommen til Vestfyns dyrlæger A/S
Hos Vestfyns Dyrlæger råder vi over 3 veludstyrede 

smådyrsklinikker, samt en stor afdeling for 

udkørende heste- og landdyrlæger, der står for 

både sundhedsrådgivning og besætningsbesøg 

samt almene husdyrbesøg!

Stationsvej 60, 5464 Brenderup

64 44 10 29 - bd@vestfyns-dyrlaeger.dk

LUNA DEXTER

 Mobilpay 

STØT DE LOKALE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
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Merkur finansierer

gennem vores bankvirksomhed  

et samfund, der kan bære langt ud  

i fremtiden både for mennesker og  

natur. Som kunde bidrager du til en  

bæredygtig udvikling.

Læs mere på merkur.dk eller ring 

til os på 70 27 27 06 

www.jkbygogmontage.dk

Ring

6481 25
48

www.jkbygoganlaeg.dk

Ring

6014 27
61

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-17.30 · LØRDAG KL. 10-13

ZE ZE - ZHENZI - JÓRLI - STUDIO - DNY - REFA - HANDBERG - LAU RIE - CHOISE

Bogense

Skovhavevej

Odense

M
o

d
 M

id
d

e
lfa

rt

Toftegårdens
Dametøj

Gårdbørnehave

Vatteret
overgangs jakke
Farve: Rød

str. 34-48

Kr. 499,-

STØT DE LOKALE ANNONCØRER - DE STØTTER OS
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Friluftsliv og sauna - Nordfyn
En ny forening har set dagens lys 
her på Nordfyn: Friluftsliv og sauna 
– Nordfyn.
Foreningen har som formål: at give 
medlemmerne gode oplevelser 
med badning, sauna og friluftsliv 
i lokalområdet – primært ved at 
tilbyde mulighed for at benytte en 
mobil sauna.

Som vi beskrev i sidste nr. Af  Ore-
posten - har kommunen støttet 
indkøb af en mobil sauna, men 
betinget sig, at der står en forening 
bag. Derfor har der været stiftende 
generalforsamling i foreningen d. 
21. august, og den første bestyrelse 
er valgt.
En mobil sauna er som billedet viser 
en stor trætønde sat oven på en 
trailer som kan trækkes af en almin-
delig bil. I tønden er der bænke og 
en brændefyret saunaovn. Der kan 
være ca. 8 personer i saunaen ad 
gangen.
Den mobile sauna kan køres rundt 
og placeres der, hvor man gerne vil 
gå i sauna – tæt på vandkanten, ved 
fodboldbanen eller hjemme i haven. 
Saunaen kan være en oplevelse i sig 
selv fx efter kajak- eller strandturen 
– eller den kan være et extra pift til 
familiefesten eller fodboldafslutnin-
gen.
Vi arbejder i øjeblikket på at &nde 
den helt rigtige model og derefter 
at indkøbe den, så vi kan komme 

rigtigt i gang. Ved at melde sig ind i 
foreningen kan man være med i et 
fællesskab, hvor vi fx laver strand-
ture, kajakture eller vinterbadning 
efterfulgt af en tur i saunaen – eller 
også bare en tur i saunaen fordi det 
er rart og måske sundt! Men man 
kan naturligvis også vælge at reser-
vere og benytte saunaen sammen 
med familien eller vennerne.
Medlemmer i foreningen kan låne 
saunaen billigt til eget brug og der-
udover lejes den ud til markedspris.
Årskontingent for medlemskab af 
foreningen er 300,- for enkeltper-
soner. Foreninger og virksomheder 
kan også købe medlemskab (pris 
fastsættes individuelt – efter stør-
relse/antal).

Medlemmer kan låne saunaen for 
100,-. For andre ikke-medlemmer 
koster det 500,-. Man skal selv sørge 
for brænde til ovnen.
Vi håber, at der er mange, som syn-
es dette lyder interessant og som vil 
være med.

Tag kontakt hvis du vil høre mere 
om foreningen eller melde dig ind.
Lars Greve, tlf. 2134 1913
Maren Grønlykke, tlf.  2324 3717
Søren, tlf. 6011 3438
NB! Vi mangler et sted hvor den mo-
bile sauna kan holde, når den ikke 
er i brug – en lade eller en lagerhal. 
Giv gerne melding, hvis du kender 
et sted eller selv har plads!

Søren Andkjær

November:
3. Dragen, Grønt flag

9. OSG, Banko

16.  Lokalrådet, Fællesspisning  

og Vælgermøde

19. Dragen, Åbent Hus

Sæt X i kalenderen
December:
2.  Forsamlingshuset 

Julefrokost

7. OSG Julebanko


