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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 interesser 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 indflydelse gældende i forhold til Nordfyns Kommune, og vi er opmærksomme på de måder, som vi kan hjælpe
med at skaffe økonomisk støtte til lokale aktiviteter og initiativer.

Lokalrådets medlemmer:

Valgt på årsmødet:
Lars Greve (formand)
Skåstrupvej 6, Hugget
5400 Bogense
Tlf. 2134 1913
lars.f.greve@gmail.com

Søren Andkjær (næstformand)
Oregårdvej 53, Mejlskov
5400 Bogense
Tlf. 6011 3438
sandkjaer@health.sdu.dk

Sonja Ostrowski (kasserer)
Skåstrupvej 8, Hugget
5400 Bogense
Tlf. 2339 3553
skaastrup08@gmail.com

Maren Grønlykke
Oregårdvej 32, Mejlskov
5400 Bogense
Tlf. 2324 3717
marengronlykke@gmail.com

Beboerforeningerne i
sommerhusområdet:
Anne Grethe Kvisthøj
Skåstrup Strand Øst 89
5400 Bogense
Tlf. 2233 1132
putte.kvisthoj@gmail.com

Suppleant:
Christina Kruse
Oregårdvej 43, Mejlskov
5400 Bogense
Tlf. 6134 0744
christina@tgabiler.dk

Grafisk produktion:
Liane Korsgaard Jensen
lianekorsgaard@yahoo.dk

Print:
Nordfyns Ungdomscenters
trykkeri

Udpeget af foreninger / institutioner:
OSG:
Frank Birch
Ørbækvej 7, Mejlskov
5400 Bogense
Tlf. 2845 8351
fdbirch@live.dk

Forsamlingshuset:
Søren Kristensen
Oregårdvej 47, Mejlskov
5400 Bogense
Tlf. 2710 5080
sbdk@dalhoffkristensen.dk

Pastoratsrådet
Ingen pt. – afventer

Det lokale erhvervsliv:
Ingen pt - afventer

Redaktion:
Sonja Ostrowski
Skåstrupvej 8, Hugget
5400 Bogense
Tlf. 2339 3553
skaastrup08@gmail.com.

Helle Simonsen
Skåstrupvej 41, Skåstrup
5400 Bogense
Tlf. 4021 5773
08helsim@waoomail.dk

Vagn Rasmussen
Slettemose 11, Ørbæk
5400 Bogense
Tlf. 2275 5630
vagn-marlene@city.dk

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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Lokalrådet
I marts holdt vi årsmøde i Skåstrup
Forsamlingshus, og Vagn havde
lavet dejlig mad til os. Efter spisningen afholdt vi generalforsamlinger
i både forsamlingshuset, lokalrådet
og den nye forening Friluftsliv og
sauna – Nordfyn. Jeg vil her lige
fortælle om nogle af de ting, jeg fortalte om i lokalrådets årsberetning
– og et par andre ting.

Som ved de to forrige kommunalrådsvalg afholdt vi også denne
gang et velbesøgt vælgermøde i
forsamlingshuset. Nogle af politikerne har fortalt os, at det var både
det bedst besøgte og det hyggeligste af vælgermøderne i denne
runde. Et vigtigt tema på daværende tidspunkt var Børnehuset
Dragen. Der var faldende børnetal,
og det ville derfor være nødvendigt
med politisk opbakning, hvis institutionen skulle bestå. Og det fik vi
– der var mange rosende ord til det
arbejde, der blev lavet i Dragen, og
vi hørte mange forsikringer om, at
man ville arbejde hårdt for at sikre
børnepasningsmulighederne i vores
område. MEN – kort tid efter kom
valget, og den nyvalgte kommunal-

bestyrelse havde pludselig andre og
vigtigere ting at tage sig af. Man gav
Dragen et kortfristet lån, men det
kunne ikke redde noget, og derfor
måtte man dreje nøglen om i marts
måned.
Fra lokalrådets side havde vi gjort,
hvad vi kunne for at bakke op om
Dragen og for at få politikerne i tale,
men det viste sig altså i dette tilfælde ikke at være tilstrækkeligt.
Heldigvis er både børn og personale
fra Dragen kommet godt videre, og
i sidste weekend holdt Dragebørn
og -forældre en gensynsfest ved
shelterne på friluftsområdet ved
sportspladsen.
Lokalrådet forsøger at sige velkommen til nye tilflyttere til vores område – vi får besked fra kommunen,
når der er flyttet nye ind, men I er
alle meget velkomne til at kontakte
Maren eller Sonja, når I finder ud
af, at der er nogen, som er kommet
hertil.
Nordfyns Kommune har en pulje
til lokale initiativer, og derfra har

vi været heldige i flere tilfælde at
modtage penge.
Sidste år modtog vi penge til en
mobil sauna, og i år blev der givet
både til en trappe ned til stranden
ved Profitten og til at starte en lokal
filmklub op. Læs mere om disse
projekter andetsteds.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på
nogle andre måder, som man fra
kommunens side forsøger at støtte
livet og aktiviteterne i lokalområderne. Jeg har tidligere fortalt
om landsbypedelordningen, som
går ud på at lokalrådet laver aftaler
med forskellige lokale aktører, og at
vi på den måde får passet nogle af
vore fælles arealer i området. Der er
også en pulje, man kan søge tilskud
fra, hvis man vil lave åbne sociale
arrangementer i lokalområdet, og
der er mulighed for at få tilskud til
arrangementer i forsamlingshuset.
Kontakt mig, hvis I vil høre mere om
nogle af disse muligheder – så kan
jeg måske hjælpe, ellers også kan
jeg fortælle, hvor I kan få hjælp.
Lars Greve
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Friluftsliv og sauna - Nordfyn
Søren Andkjær

Vi har tidligere skrevet om planerne
– men NU er det en realitet!
Foreningen Friluftsliv og sauna –
Nordfyn er dannet, saunaen er købt
og står nu her i Skåstrup.
Det betyder at det nu er muligt at
melde sig ind og komme med ”ind i
varmen”!
Saunaen og foreningen kan ses i
sammenhæng med de andre friluftsinitiativer som er taget i lokalområdet med initiativ fra Lokalrådet, bl.a.
shelterområdet, naturlegepladsen,
tømmerflåderne og Kløverstierne.
Saunaen er indkøbt med støtte fra
Nordfyns Kommune og målet er at:
• Saunaen vil kunne anvendes i
forbindelse med vinterbadning,
kajakroning, badeture, familiefester, events, idrætsstævner,
byfester m.m.
• Saunaen vil medvirke til at
stimulere sociale netværk,
naturoplevelser og friluftsliv
og vil dermed på sigt have et
sundhedsmæssigt perspektiv
for lokalområdets beboere og
andre. Den vil med andre ord
både kunne give gode sociale
oplevelser, skabe nye netværk,
udvikle landsbymiljøet og
stimulere til aktivt udeliv og
friluftsliv. Målgrupperne vil være
børn, unge, voksne, ældre, familier, lokale, tilflyttere, turister
m.m. (fra ansøgningen)

Brugen af saunaen er organiseret
omkring foreningen Friluftsliv og
sauna – Nordfyn som har flg. formål:
• at give medlemmerne gode
oplevelser med badning, sauna
og friluftsliv i lokalområdet – primært ved at tilbyde
mulighed for at benytte en
mobil sauna.
Søndag d. 8 april blev saunaen indviet ved et åbent arrangement på
Skåstrup Strand (se billederne). Der
blev fyret op i saunaen og de fleste
fik årets første dukkert. Saunaen er
rigtigt flot og rummer nemt 8 svedende voksne + evt. et par børn!

Kunne du tænke dig at låne en sauna til at bruge sammen med familien eller vennerne, til din næste fest,
til ferien eller noget helt andet, så
kan du nu melde dig ind i foreningen Friluftsliv og sauna - Nordfyn.
Som medlem af foreningen får du
mulighed for at låne den mobile
sauna - klar til brug! Saunaen er
brændefyret og det tager under en
time at varme den op. Saunaen er
placeret på en trailer med fire støtteben, kan trækkes af en almindelig
bil og kan placeres der, hvor du
ønsker det.
Saunaen kan bruges i forbindelse
med vinterbadning, svømning, havkajakroning, fordi man mener det er
sundt (hvilket en del videnskabelige
studier viser!) – eller blot fordi man
synes, at det er rart og hyggeligt!
Som medlem af foreningen kan du
låne saunaen gratis og desuden
deltage i de fælles saunaarrangementer. Det koster 500,- om året at
være medlem af foreningen – for
en enkeltperson eller familie. Du
bliver medlem ved at sende en mail
med navn, adresse, mobilnr. og mail
adresse til julnitz@gmail.com.
Er du interesseret i at høre nærmere
eller blive medlem af foreningen
Friluftsliv og sauna-Nordfyn?
Kontakt:
Søren: 60113438, Jesper: 50753360,
Mikkel: 40716580, Lars: 21341913.
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Tilskud er bevilget
til lokale projekter
(Erhvervs-, Kulturog Fritidsudvalget
2018-2021):
PKT. 25. Landdistriktsudvikling - Puljen til lokale
initiativer 2018
Der er bevilliget støtte med
disse beløb:
Ansøgning 8:
Udstyr til filmklub i Ore
Sogn:
13.590 kr.
Ansøgning 17:
Trappe til Profitten:
100.938 kr.

Ore
Sogns
Filmklub
Nordfyns kommune har bevilget et
beløb til oprettelse af en filmklub i
vores lokalområde. Beløbet er givet
fra puljen til Lokale Initiativer. Der
var søgt ud fra ønsket om at samle
interesserede til nogle filmaftener
og/eller eftermiddage i efterårets
og vinterens løb, for at styrke og
vække interesse for det lokale
fællesskab. Og at gøre dette med
udgangspunkt i film, som måske
også efterfølgende kan inspirere til
diskussion om samfundsmæssige
og menneskelige emner. Sådanne
aktuelle og måske også eviggyldige
emner er film i dag, det første medie

til at spotte og fremstille. Det er
planen, at vi vil vise film ca. en gang
om måneden i efterårets og vinterens løb - et endnu ikke nærmere
udpeget lokalt sted. Der har været
afholdt en stiftende generalforsamling, hvor nogle vedtægter er blevet
skrevet ned. Der er sammensat
en bestyrelse og vi håber at kunne
præsentere et program for efterår/
vinter sidst på sommeren. Der er
tale om en forening, og man kan
derfor ikke købe billet til enkelte
forestillinger, som man kan i en
almindelig biograf. Som medlem
af filmklubben kan man derimod

se hele programmet eller de dele
af det, man har lyst til. Vi stiler også
efter at have nogle børnefilm på
programmet.
Vi håber meget, at der vil være
interesse for en sådan filmklub og
at man vil bakke op om initiativet.
På den stiftende generalforsamling
blev det besluttet at give filmklubben navnet: ”Ore sogns filmklub”.
For på denne måde at signalere,
at vi altså er lokale. Hvilket ikke
betyder, at der ikke kan komme
medlemmer udensogns fra.
På bestyrelsens vegne
Peter Grønlykke, Oregårdvej 32

6 ORE POSTEN

Fra sommerhusområdet
Grundejerforeningerne ved Strandbakken og Skåstrup Strand Øst er
blevet enige om, at de vil forsøge
at indbyde de øvrige grundejerforeninger ved stranden sammen
med Ore Sogns lokalråd. Formålet
med mødet er at rette en fælles
henvendelse til politikerne i Nordfyns Kommune - for at drøfte en
udviklingsstrategi for strandområdet. En strategi, hvor kommunen
forventes at forpligte sig i samarbejdet, herunder selvfølgelig også
økonomisk.
Der kommer rigtig mange turister
til udlejningshusene i strandområderne, og især de nye boliger på
Strandbakken har en meget høj
belægning hele året, hvilket må
betragtes som en succes for kommunen.
Udlejning gør det ikke i sig selv –

der skal være gode attraktive tilbud
for turisterne, hvis de skal komme
igen. De private grundejerforeninger har badebroer lagt ud i
sommermånederne, som benyttes
af alle vores turister/gæster. Der
er også friarealer, hvor der er etableret forskellige aktivitetsbaner,
men dette kunne udbygges med
supplement/støtte fra kommunen.
Mere naturpleje i strandområdet–
da Skåstrup Strands Pejle-mærker er naturen. Der er etableret
kløverstier, der er sat træskulpturer
og bord-bænkesæt op – dette står
Lokalrådet bag.
Historisk understøttede Bogense
Kommune en ren strand i Skåstrup,
hvor forsvandt det hen? Bliver
pludselig aktuelt, når man kan
læse i medierne, at Bogense strand
skal reetableres med mange tons
strandsand.

Det kunne være virkelig godt, hvis
kommunen kunne være med til at
give vores turister, gæster og lokale
i Skåstrup og omegn nogle særlige
oplevelser i selve området. Så det
ikke kun er lokalområdet sammen
med sommerhusejerne, der skal
bærer udgifterne.
Skåstrup er et skønt område med
nye og gamle sommerhuse – og det
er et unikt sted, når solen står højt
på himlen – og som sagtens kunne
tilføres nye naturoplevelser, som
kunne være med til at supplere det,
som vi har –
Der ville også gør området attraktivt
for nye ejere, da der er masser af gl.
sommerhuse til salg.
Putte Kvisthøj
Skåstrup strand Øst
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Fyns Jagt og Beklædning
- når en drøm bliver til virkelighed...
Det er lørdag d. 9. Juni og solen
stråler fra en blå himmel. Borde og
stole er hentet i forsamlingshuset
og er placeret i perlestenene på
gårdspladsen. I skyggen står Alfred
og Magnus klar med øl, vand og
lækre grillpølser. Klokken er 10.00
og Michael og jeg er klar til at byde
folk velkommen i vores nye butik. Vi
er selvfølgelig meget spændte, og
der er også lidt kriller i maven.
Tænk at vores jagtbutik nu er blevet
til virkelighed.
Gårdspladsen summer hurtigt af
liv og rigtig mange folk har valgt
at lægge vejen forbi lokalområdets
nye jagtforretning. Der er en god
stemning og folk hygger sig. De giver sig tid til at kigge på det udvalg
af varer, som butikken kan tilbyde,
og derefter mødes folk udenfor,
hvor snakken går lystigt mellem
de mange fremmødte. Tusind tak fordi I alle var med til at gøre vores
butiksåbning til den dag, som vi
havde håbet på.
Hvem er vi, og hvad kan vi tilbyde
lokalområdet ?
Vores familie består af Magnus,

Helle og Michael. Vi har boet på
Ore Dalgaard siden 2008 og vi er 3.
generation på gården. Mine (Helle)
forældre har drevet landbrug på
gården; men ingen af os har den
uddannelse med i rygsækken.
Hvad fik os så til at sælge vores
parcelhus i Strib og flytte til Ore? Vi
har begge stor interesse i naturen
omkring os, og den er der jo masse
af herude. Vi går begge to på jagt,
og Magnus har været med på
jagt, siden han kunne gå/ kravle
op af plovfuren. Så hvad var mere
indlysende end, at vi skulle lave en
aftale med mine forældre om at
overtage Dalgaard.
Når man sådan flytter ind i sit barndomshjem, så er der mange ting,
som bare er en rutine, og det kan
godt tage lidt tid at lave om på det.
Vi vil gerne sætte vores eget præg
på gården og forme den til det
behov, som vi nu har. Fyns Jagt og
beklædning er nu blevet en del af
dette projekt.
Allerede før vi flyttede fra Strib
havde vi et godt bekendtskab med
Kr. Lohmann. Vi mødtes ofte på
skydebanen, og vi kom til hans lille

butik på Ejbyvej for at købe de ting,
vi manglede til en jagt. Ved flere lej–
ligheder sagde Kristian til os, at når
han ikke ville drive sin lille forretning længere, så skulle vi overtage
den. Det var selvfølgelig med et lille
smil på læben hos os alle. Men nu
er det altså blevet til virkelighed.
Vi håber, at vi kan være med til at
skabe lidt ekstra liv i vores sogn.
Butikken henvender sig primært til
jægere. Den byder på alt til forårsog efterårs jagterne. Der er tilbehør
til hunden og gummistøvler til en
gåtur ved standen. Sommerhusgæster og lystfiskere kan komme
ind at købe fiskegrej, hvis de har
fået mod på de store havørreder
ved vores helt fantastiske kyststrækninger eller de vil tage til de nærliggende Put and Take søer.
Vi håber, at I vil tage godt imod
vores lille forretning, og vi glæder os
til at møde jer,
Helle og Michael Maimburg
Fyns Jagt og Beklædning
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Nyt fra Forsamlingshuset
Siden sidst er der blevet afholdt
generalforsamling, sodavandsdisko
og julefrokost. Generalforsamlingen
blev afholdt med fællesspisning.
Det var dejligt at se så mange fremmødte til hyggelig snak, god mad
og fremlæggelse fra foreningerne.
Der blev ved samme lejlighed valgt
nye medlemmer ind i bestyrelsen.
Bestyrelsen for forsamlingshuset
ser nu således ud:
Formand:
Søren Bech Dalhoff Kristensen
Næstformand:
Christina Helene Kruse
Kasserer : Kathe Poulsen
Medlemmer:
Udlejning: Mette Elkjær
Peter Nanfeldt Johansen
Helle Hansen
Peter Pedersen
Suppleanter:
Morten Pedersen

Info og kontakt til
Skåstrup Forsamlingshus:
Mail: info@forsamlingshuset.com Tlf: 21 58 32 65 / 23 47 70 66
Forsamlingshusets hjemmeside:
www.forsamlingshuset.com
- hvor bl.a. huset kan bookes til
udlejning, priser på udlejning og
husets vedtægter kan læses, m.m.
Arrangementer og projekter vil
blive offentliggjort på forsamlingshusets Facebook side: Skåstrup
forsamlingshus, hvor man også kan
skrive til os, og på Facebook siden:
Aktiviteter i Skåstrup og omegn,
samt i Skiltet ved huset.
Siden sidst:
I oktober blev der afholdt efterårets
Sodavandsdiskotek og i marts blev
forårets sodavandsdisko afholdt :
Rigtige mange børn fandt deres
bedste festtøj frem og kom og var
med til et brag af et Sodavands-

disko med det faste Diskotek
Raillion, der som altid leverede den
perfekte diskoteksmusik og sjove
konkurrencer undervejs.
Ved begge fester var der gratis ansigtsmaling til børnene.
Det var som altid en stor fornøjelse
og glæde at være med til at give
børnene en god fest og se dem
more sig.
Der skal fra Skåstrup Forsamlings–
hus’ bestyrelse lyder en kæmpe tak
til alle jer der kom og hjalp til. I er
uundværlige, uden jer kunne vi ikke
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få det til at blive den kæmpe ople–
velse, som det er.
OG også en kæmpe tak til alle jer
som kom til sodavandsdiskoet. Det
er en kæmpe fornøjelse at få lov
at give alle børnene denne gode
oplevelse og tusinde tak for jeres
opbakning.
Vi glæder os til at holde et sodavandsdisko igen d. 5. oktober Hold øje med forsamlingshusets
facebook side.
I december afholdte vi et brag
af en julefrokost, hvor der var en
lækker buffet, dessert og kaffe og
kage, god live-musik og masser af

drikkelse og ikke mindst en masse
festglade mennesker, som kom og
festede.
Tak for en dejlig julefrokost, og
mange tak for hjælpen til alle der
hjalp til.
I februar blev der afholdt fastelavnsfest i forsamlingshuset. En masse
flot udklædte børn kom og deltog i
festen, hvor der også var mulighed
for at købe lidt at spise og drikke.
Som altid en rigtig hyggelig eftermiddag med tøndeslagning, masser
af leg og hygge.

Kommende
arrangementer:
Loppemarkedet:
Indlevering af effekter:
lørdag d. 1. september kl. 10-16
Loppemarked:
søndag d. 2. september kl. 10-14.30
Sodavandsdisko:
D. 5. oktober 2018, bemærk de
nye tider!!
Prinsesser og Pirater:  kl. 16.30-19
Sodavandsdisko: 
kl. 19.30-22
Projekt: Huset og Udearealet:
Som skrevet tidligere blev der
sidste foråret bevilliget en større
sum penge til forsamlingshuset til
forbedring af udearealet. Der er
blandt andet projekter som:
Ny terrasse, legeplads og mange
mere. Disse projekter vil blive lavet
lidt hen ad vejen.
Der vil være opslag at finde om de
forskellige arrangementer og andre
informationer på vores side på
Facebook: Skåstrup Forsamlingshus, vores hjemmeside: www.
forsamlingshuset.com, Ore sogns
hjemmeside: www.oresogn.dk og
på Facebook siden: aktiviteter i
Skåstrup og omegn.
Skåstrup Forsamlingshus Bestyrelse
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Teletaxi

(under ændring hos kommunen i øjeblikket)

Vær opmærksom på, at serviceniveauet for teletaxi ændres pr. 1.
august 2018)
Det vil blive annonceret i Ugeavisen
Nordfyn
Teletaxi er en del af den samlede
kollektive trafik, som Nordfyns Kommune prioriterer højt. En teletaxi
er en meget fleksibel løsning, som
håndterer dør til dør rejser i hele
kommunen.
Med en teletaxi kan du alle ugens
dage køre fra dør til dør i hele Nordfyns Kommune mellem kl. 9:00 og
23:00.

Telekørsel er en del af den kollektive
trafik, specielt på de steder og
tidspunkter, hvor der ikke kører så
mange busser.
Kørslen skal bestilles på forhånd,
og foregår i en ”bil” – det kan være
en bus, men er som regel et mindre
køretøj.

Husk at du skal bestille kørslen
mindst 2 timer før du skal bruge
den.
Hvis du ønsker selv at kunne bestille
kørsler, kan du gå ind på www.fynbus.dk/flexbestilling og oprette dig
som kunde. Herefter kan du i fred
og ro selv bestille teletaxien online.

Sådan bestiller du en kørsel med
en teletaxi:
Ring til FynBus på tlf.: 63 11 22 55
(tast 1) og du vil af FynBus blive
guidet igennem bestillingen af din
ønskede kørsel.

Sæt X i kalenderen

Bankospil

i Skåstrup Forsamlingshus

Torsdag d. 8. nov.

kl. 19.30 (Mortensaften spil)

Torsdag d. 6. dec.
kl. 19.30 (Julespil)

Dørene åbnes kl. 18.00.
Vi spiller om
de sædvanlige gevinster.
Alle er velkomne.
Arr.: OSG
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Telependler

Telependler er en del af den kollektive trafik, som Nordfyns Kommune
prioriterer højt. Telependler giver en
bedre fremkommelighed for pendlere, der har et dagligt behov for at
benytte den kollektive trafik.
Med en Telependler kan du alle
ugens dage mellem kl 5:30 og
23:00 lave en fast aftale om, at køre
med telependlertaxi. Telependler er primært til dig, der har et
dagligt behov for at benytte den
kollektive trafik. Du kan fx blive
hentet hjemme om morgenen og
køre med teletaxi til et knudepunkt,
hvorfra du kan komme videre med
en bus. Om eftermiddagen kan du
også lave en aftale om, at køre fra
knudepunktet og hjem igen, når du
er stået af bussen.

(under ændring hos kommunen i øjeblikket)

Knudepunkterne i Nordfyns Kommune er:
1. Bogense
2. Otterup
3. Søndersø
4. Morud
5. Særslev
6. Hårslev
7. Uggerslev
Sådan tilmelder du dig en
Telependler- kørsel:
Send en mail til flextrafik@fynbus.dk
med nedenstående informationer:
• Dit navn
• Din adresse
• Dit mobilnummer
• Dit kundenummer, som du finder
på dit periodekort, Ungdomskort
eller DSB-kort
• Hvilke dage og tidspunkter (morgen/eftermiddag) du ønsker at
køre med

• Fra hvilket stoppested / station du
gerne vil stå på og af
• Hvilke ruter og afgange du gerne
vil med
Betaling:
Telependler er kollektiv transport,
og kan benyttes uden yderligere
omkostninger af personer, der
har et gyldigt periodekort eller
ungdomskort til den eller de
strækninger, hvor der ønskes
Telependlerkørsel. Kontant betaling
er ikke en mulighed i TelePendler
ordningen.
Sådan fungerer Telependler:
Her kan du få svar på de mest almindelige spørgsmål vedr. Telependler
Hvis du har brug for hjælp vedr.
bestilling af Telependler, kan du
kontakte FynBus på tlf.: 63 11 22 55
(tast 1)

Vi er vældig nysgerrige her på redaktionen, om der overhovedet er nogen der læser dette 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 eller Mejlskov..... etc. Skriv bare, vi skal nok sortere i det... Ja, alt det kan i jo være
med til at ændre.... Send gerne en lille histore, en nyhed eller bare et dejligt foto der fortjener at blive set af andre....
Send til: S onja Ostrowski, skaastrup08@gmail.com

12 ORE POSTEN
Pludselig en dag var Skåstrup Skiltene væk –
Stjålet forlyder det.
Men der er nu opsat nye skilte.

En lille konkurrence:

Har du læst Oreposten denne gang ?
Hvis du har – send en SMS ”læst”
til tlf. 2339 3553
(Eller en seddel i postkassen på Skåstrupvej 8)
Med dit navn og adresse samt tlfnr.
Svarfrist 15.9.2018
Så trækker vi lod om en flaske vin

Sæt
September:

Da Lokalrådet til årsmødet 2017 i Skåstrup Forsamlingshus annoncerede, at vi genoptager traditionen
med fællesspisning i forbindelse med møder, var der
stor tilslutning fra lokalområdet. 65 personer deltog
i spisningen, hvor slagter Vagn serverede lækker
mormormad for os. Vi fandt det derfor oplagt, at
fortsætte fællesspisningerne. 16 personer meldte sig
til kokkeholdet, som nu indbyder til spisning i Skåstrup
Forsamlingshus søndag den 7. okt. Vi vil forsøge at
holde prisen så lavt som muligt, så alle kan være med.
Følg med på vores facebookside Aktiviteter i Skåstrup
og omegn. Detaljer følger samme sted, når vi nærmer
os oktober.
Maren Grønlykke

X i kalenderen

1.&2.. Loppemarked, Forsamlingshuset

Oktober:

Fællesspisning

5. P
 rinsesse og Pirat fest i Forsamlingshuset, kl.
16.30-19.00
Sodavandsdisko kl. 19.30-22.00
7. Fællesspisning for alle i Forsamlingshuset kl.
18.00-20.00

November:

8. Bankospil, Mortensspil

December:
6. Bankospil, Julespil

Lokalhistorien om Tragedien på Hugget – er placeret
på www.oresogn.dk under Lokalrådet

Steen Andersen
Mejlskov

lørdag kl. 9.00-13.00

• VarmepumperORE- POSTEN
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tilbyder
opsætning
Støt de lokale annoncører
- de støtter
os
og installation af
Merkur
Julen starter i
varmeanlæg
CONTAINERE

Danske
God håndværksmæssig sparring!STØT
Kontakt
din lokale
DEtrygt
LOKALE
ANNONCØRER - DE STØTTER
OS!
Malermestre
tømrer ...også til sommerhuset. Vi svarer også weekend.

293 BUTIKKER MED I LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE
Garanti på kvaliteten
Steen Andersen, Mejlskovvej 29, 5400 Bogense
STØT
DE
LOKALE
ANNONCØRER
DE
STØTTER
OS!
Tlf. 2233 1587 • mts@andersen.mail.dk

STØT DE LOKALE ANNONCØRER

DET GRØNNE VÆRKSTED
ADVENTSKRANSE
JULEDEKORATIONER OG
GRAVPYNT

Finansierer

Alt i vognmandskørsel.
• Smed
- alle former
Vi kører med alt
mellem himmel og jord.
for svejseopgaver
Levering af jord, grus
- store
som
små
og
sten m.m.

M
F

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.

Krankørsel

Algebehandling
Helle Simonsen,
J.K.Skåstrupvej
Service41,
5400 Bogense
Tlf. 4021 5773
Tlf. 4075
4235
16Velkommen 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!

Ring

61
7
2
6014
NORDFYNS
UNGDOMSCENTERS
TRYKKERI
- er klar til nye opgaver.

Kontakt Trine Andersen
Tlf: 60,
24401659
Stationsvej
5464 Brenderup
www.jkbygoganlaeg.dk

64 44 10 29 - bd@vestfyns-dyrlaeger.dk
Fordelagtige
priser. Både print og kopi

Skåstrup Vognmandsforretning
Niels Arne Johansen
Tlf.Bogense
2013 8116
Skåstrupvej 50 - 5400
Biltlf. 40 79• 48
52 . Tlf. 64 44 13 88
www.kmsmed.dk
kurtmadsensmed@gmail.com
OREGÅRDVEJ 54 • 5400 BOGENSE

KØB 2 PRODUKTER OG FÅ DET 3.

DeGRATIS
gode tilbud
Efterårssmart
rykker udendørsdørs..
- vælg frit blandt alle salonens produkter!!

ing
R
Bjarne Toft Hansen ApS
Malermester

8
4
5
2
g
8
R1in
64www.malerbjarne.dk
KONTAKT BJARNE TLF. 40 44 21 19

61
7
2
6014RITZ

6

SALON

Book en tid
rd
ek - evniv/etiMalermester
onBlionowww.jkbygogmontage.dk
Bjarne Toft Hansen
Sjællandsvej 4 - Bogense
!
4
e
ll
a
e
r
n
li
la
k on Butiks tlf. 2332 9691 /4044 2119
64 81 16 91

Kvalitetsarbejde – altid til rette tid og pris.

14

TB Ejendomme
Ørbækvej
1
Alt i Autoopretning
5400 Bogense
DJ Auto
Tlf. 28 13 84 14
Tlf. 6444 2143 / Mobil 2326 3143
E-mail: djauto@mail.dk

18

Salg af træpiller

ge
he
bæ
bå
na
du
lin

www.jkbygoganlaeg.dk

• Holse
VVS - alt inden for vvs

• Murerforretning
Pillefyr - til fuld eller delvis opvarmning
Aps

K

• Varmepumper - vi tilbyder opsætning og
v/Allan
Elkjær
installation af varmeanlæg
21,former
Holse
• Orevej
Smed - alle
for svejseopgaver -

TB Ejendomme
Tlf.Ørbækvej
2347 7002 1
6444 2434
5400 Bogense
Tlf. 28 13 84 14
store som
små
5471
Søndersø

Aut. El-installatør Tlf. Brian
Jakobsen
2013
8116
Huggetvej 151
5400 Bogense
www.kmsmed.dk • kurtmadsensmed@gmail.com
www.nordfyns-el.dk
Oregårdvej
54 • 5400 BOgense
bjakobsen@tdcadsl.dk
17
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lørdag kl. 9.00-13.00

Arveguld
14 ORE POSTEN
er Arveguld
det guld, du har Danske

S

SKARP DANSK PRIS
Demidekk har vedligeholdt huse og træværk i Skandinavien siden 1972.

Arveguld

Demidekk Ultimate er miljømærket træbeskyttelse med en ekstrem holdbarhed.
Og så tørrer den hurtigt – mal to gange på samme dag!

er det guld, du har
arvet
og som
er det
guld,du
duafhar Malermestre
NORSK KVALITET TIL
arvet og som du af
Garanti på kvaliteten
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Skåstrupvej 50 - 5400
Biltlf. 40 79 48 52 . Tlf. 64 44 13 88
293 BUTIKKER MED I LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE
293 BUTIKKER MED I LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE

• Unik holdbarhed
• Hybridteknologi
• Meget slidstærk

FOR 9 L

DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE

Maegaard om hvilke smyk-

• Har en virkelig god farveog glansholdbarhed
• Lange vedligeholdelsesintervaller

FOR 2,7 L

KAMPAGNEPRIS

DEMIDEKK CLASSIC

699,-

KAMPAGNEPRIS

FOR 9 L

1399,-

KAMPAGNEPRIS

Og så tørrer den hurtigt – mal to gange på samme dag!

Demidekk har vedligeholdt huse og træværk i Skandinavien siden 1972.

Demidekk Ultimate er miljømærket træbeskyttelse med en ekstrem holdbarhed.

FOR 9 L

Sjællandsvej
4 · 5400
ker dit gamleADVENTSKRANSE
guld
el. sølv Bogense
Tlf.kan
64blive
44 til....
12 05 · 40 44 21 19
899,- www.malermester.dk/bogense
699,-OG
JULEDEKORATIONER
Eller sælg dit gamle guld sølvsmykker eller sølvbestik.GRAVPYNT

KAMPAGNEPRIS

FOR 9 L

DEMIDEKK ULTIMATE
•
•
•
•

Huset ser nymalet ud i lang tid
Lange vedligeholdelsesintervaller
Suveræn glans- og farvestabilitet
AMA® Teknologi – ekstra
beskyttelse og lang holdbarhed

KAMPAGNEPRIS

FOR 2,7 L

KAMPAGNEPRIS

KAMPAGNEPRIS

699,Butik:
Man. tors. fredag kl. 15.00-17.30
lørdag kl. 9.00-13.00

DEMIDEKK CLASSIC

• Har en virkelig god farveog glansholdbarhed
• Lange vedligeholdelsesintervaller
DEMIDEKK CLASSIC

FOR 2,7 L

DEMIDEKK ULTIMATE VINDUE
FOR 9 L

FOR 9 L

899,-

899,-

KAMPAGNEPRIS

Book
tid nu!
Bogense

Huset ser nymalet ud i lang tid
Lange vedligeholdelsesintervaller
Suveræn glans- og farvestabilitet
AMA® Teknologi – ekstra
beskyttelse og lang holdbarhed

Huset ser nymalet ud i lang tid
Lange vedligeholdelsesintervaller
Suveræn glans- og farvestabilitet
AMA® Teknologi – ekstra
beskyttelse og lang holdbarhed

følg os på
Niels Arne Johansen
facebook

•
•
•
•

• Unik holdbarhed
• Hybridteknologi
ULTIMATE VINDUE
• Meget DEMIDEKK
slidstærk

Helle Simonsen,
Skåstrupvej 41,
Danske
5400 Bogense
Malermestre
Garanti på kvaliteten
www.jotun.dk 293 BUTIKKER MED I LANDSDÆKKENDE BYTTESERVICE
Tlf. 4021 5773
v/ Malermester Bjarne Toft Hansen - Sjællandsvej 4 - Bogense - Tlf. 40442119
www.jotun.dk
• Har en virkelig god farveog glansholdbarhed
• Lange vedligeholdelsesintervaller

•
•
•
•

Skåstrup Vognmandsforretning

Malermester
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sølvsmykker eller sølvbestik.
sølvsmykker
eller
sølvbestik.
Krankørsel
Salg af træpiller

Julen starter
i eller sølv.
du har arvet guld

Og så tørrer den hurtigt – mal to gange på samme dag!

SKARP DANSK PRIS
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Demidekk har vedligeholdt huse og træværk i Skandinavien siden 1972.

Demidekk Ultimate er miljømærket træbeskyttelse med en ekstrem holdbarhed.

NORSK KVALITET TIL
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SKARP DANSK PRIS
1399,Kom ind og hør om alle de

• Unik holdbarhed
• Hybridteknologi
• Meget slidstærk
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Efterårssmart

Godt
håndværk
GRATIS
Julen starter
i
- mere end 30 års erfaring

- vælg frit blandt alle salonens produkter!!
Vinduer og døre
Tagarbejde
Glarmesterarbejde
Forsikringsskader
Køkken/badværelse
Fag- og
hovedentreprise

DET GRØNNE VÆRKSTED
ADVENTSKRANSE
JULEDEKORATIONER OG
Kontakt os - Tlf. GRAVPYNT
2233 1587

Tømrermester
Steen
Andersen
SALON
d
Helle Simonsen,
Book en tiMejlskov
Skåstrupvej 41,
vi erd

RITZ

- en ti
God
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noek...også
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Tlf. 2233 1587 • mts@andersen.mail.dk

Holse
Hos Vestfyns Dyrlæger råder vi over 3 veludstyrede
smådyrsklinikker, samt en stor afdeling for
Murerforretning
Aps
udkørende heste- og landdyrlæger, der står for
både sundhedsrådgivning
og besætningsbesøg
v/Allan
Elkjær
samt almene husdyrbesøg!

Velkommen til Vestfyns dyrlæger A/S

Orevej 21, Holse
5471 Søndersø

g

NORDFYNS
Tlf.
2347
7002
UNGDOMSCENTERS
Algebehandling
6444
2434
TRYKKERI

J.K. Service
Tlf. 4075 4235

- er klar til nye opgaver.

Kontakt Trine Andersen
Tlf: 60,
24401659
Stationsvej
5464 Brenderup

64 44 10 29 - bd@vestfyns-dyrlaeger.dk
Fordelagtige
priser. Både print og kopi
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CONTAINERE
end 30 års erfaring
•- mere
VVS
i vognmandskørsel.
- alt Altinden
for VVS

Godt
håndværk
Velkommen
til Vestfyns dyrlæger A/S
Hos Vestfyns Dyrlæger råder vi over 3 veludstyrede
smådyrsklinikker, samt en stor afdeling for
Vinduer og døre
udkørende
heste- og landdyrlæger, der står for
Tagarbejde
Glarmesterarbejde
både sundhedsrådgivning og besætningsbesøg
Vi almene
kørerhusdyrbesøg!
med alt
Forsikringsskader samt
Køkken/badværelse
mellem himmel og jord.
Fag- og
hovedentreprise Levering af jord, grus

• Pillefyr - til fuld
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m.m.2233 1587
eller delvis
Kontakt
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- Tlf.
NORDFYNS
Krankørsel
Tømrermester
opvarmning
UNGDOMSCENTERS
Salg af træpiller

Steen
Andersen
TRYKKERI
Vognmandsforretning
•Skåstrup
Varmepumper
- vi
Mejlskov
Kontakt
Andersen
Niels Trine
Arne Johansen
- er klar til nye opgaver.

tilbyder opsætning
og installation af
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varmeanlæg
Efterårssmart
GRATIS
• Smed - alle former
for svejseopgaver
- store
som små
Alt
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Støt de lokale annoncører - de støtter os

Det Grønne Værksted
Blomster til hverdag og fest

Begravelsesbinderi
Buketter
Bestilling modtages

Mobilpay

Mejlskov
gemmer
sigbag
bagskærmplante...
skærmplante...
Mejlskov
gemmer
Helle Simonsen
• sig
Skåstrupvej
41 • Skåstrup • 4021 5773

NNONCØRER - DE STØTTER OS!

.

.

Skåstrup
SkåstrupForsamlingshus
Forsamlingshus
Onlinebooking...
Onlinebooking...
Tlf. 5191 1228
Tlf. 5191
1228
TOFTEKÆRSVEJ
16, ORE,
5400 Bogense
www.forsamlingshuset.com
www.forsamlingshuset.com

Sk

SKÅSTRUP
FORSAMLINGSHUS.
SKÅSTRUP
FORSAMLINGSHUS.

SKÅSTRU

UDLEJNING
RING:
51762480
UDLEJNING
RING:
51762480

UDLEJNIN

Ønsker
de helt
rigtige
rammer
næste
så ring
51762480
Ønsker
du du
de helt
rigtige
rammer
for for
din din
næste
fest,fest,
så ring
51762480

Ønsker du

nærmere
aftale.
Vi fremviser
gerne
huset,
så kan
du kan
se rammerne
inden
du beslutter
forfor
en en
nærmere
aftale.
Vi fremviser
gerne
huset,
så du
se rammerne
inden
du beslutter
dig. dig.

for en nærm

Åbningstider:
fremviser
gerne
huset,
se rammerne
ViVi
fremviser
gerne
huset,
så så
dudu
kankan
se rammerne
er velkommen. TOFTEKÆRSVEJ 16, ORE, DK-5400 Bogense
DuDu
er velkommen.
Mand-Fredag
kl.
10.00
–ses....
inden
du
beslutter
dig...
Håber
Vi17.30
ses....
inden
du
beslutter
dig...
Håber
Vi
Mejlskov
gemmer
sig bag kl.
skærmplante...
Skåstrup
Forsamlingshus.
Lørdag
10.00 – 12.30
Skåstrup
Forsamlingshus.

w

Du er velk

Skåstrup F

Åbningstider:

Mand-Fredag kl. 10.00 – 17.30

CONTAINERE
FRI
BILVASK FRI BILVASK
FRI
BILVASK
Lørdag

Alttilmeld
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Læsmere
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Vi kører med alt KU
påwww.ok.dk/fri-vask
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N
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N
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114499,,--

mellem himmel og jord.
Levering af jord, grus
og sten m.m.
Krankørsel

pr.r.mmåånnee
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Salg af træpiller

Skåstrup Vognmandsforretning

Åbent
kl. dage
7-22 kl. 18-22.
Gælderhver
alledag
ugens
Åbent
kl. dage
7-22 kl. 18-22.
Gælderhver
alledag
ugens
Niels Arne Johansen
Dagli’Brugsen
Brenderup
Dagli’Brugsen
Stationsvej
Brenderup
Skåstrupvej
5022,
-Brenderup
5400
Bogense
Stationsvej
22,
OK Balling,
Skivevej
4Brenderup
Tlf.79
6444
1082
Biltlf.
40
48
52
.
Tlf.
64
44 13 88
OK Balling, Skivevej
4
Tlf. 6444 1082

kl. 10.00 – 12.30

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

N
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FRA

149,-

NORDFYNS
NORDFYNS
UNGDOMSCENTERS
pr. måned
UNGDOMSCENTERS
TRYKKERI
TRYKKERI
er klar til nye opgaver.

Åbent
kl.klar
7-22 kl.
- er
til18-22.
nye opgaver.
Gælderhver
alledag
ugens
dage

Kontakt Trine Andersen
Kontakt
Trine
Andersen
Dagli’Brugsen
Brenderup
Tlf:
24401659
Stationsvej
22, Brenderup
Tlf:
24401659
Fordelagtige
priser.
Både print og kopi
OK
Balling, Skivevej
4Både
Tlf.priser.
6444 1082
Fordelagtige
print og kopi

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!

Dagli’Brugsen Brenderup
Dagli’Brugsen
Stationsvej 22, Brenderup
Brenderup
Stationsvej
22, Brenderup
Tlf. 6444 1082
Stationsvej 60, 5464 Brenderup
Tlf.
1082
64 44
10 6444
29 - bd@vestfyns-dyrlaeger.dk

Åbent alle ugens dage kl. 8-20
Åbningstider:
1. april-30 september:
Alle dage 10.30-21.00
Åbningstider:
1. oktober-31.
marts
1. april-30 september:
Alle dage
10.30-21.00
Man-Trs:
11-20
Fre-søn:
11-20.30
Dagli’Brugsen
Brenderup
1. oktober-31. marts
Man-Trs: 11-20 - Fre-søn: 11-20.30

Stationsvej
64 4822,
11 Brenderup
55
Middelfartvej 103 A - 5466 Asperup
64 481082
11 55
Tlf. 6444
Middelfartvej 103 A - 5466 Asperup

19
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16 ORE POSTEN

Støt de lokale annoncører - de støtter os

Ring

Ring

8
4
5
2
6481

61
7
2
6014

www.jkbygogmontage.dk

www.jkbygoganlaeg.dk

Vi reparerer
og servicerer
alle bilmærker

ZE ZE - ZHENZI - JóRLI - studio - DNY - REFA - Handberg - Lau Rie - CHOISE

Skades- og dækcenter
Skovhavevej 2 . 5400 Bogense
tlf.: 6481 3009 . www.tgabiler.dk

Odense
Mod Middelfart

Toftegårdens Automobiler

Bogense

Gårdbørnehave
Skovhavevej
Toftegårdens
Dametøj

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

Skåstrup Forsamlingshus
Onlinebooking...
www.forsamlingshuset.com

SKÅSTRUP FORSAMLINGSHUS.
UDLEJNING RING: 51762480

Ønsker du de helt rigtige rammer for din næste fest, så ring 51762480

for en nærmere aftale. Vi fremviser gerne huset, så du kan se rammerne inden du beslutter dig.

Vi fremviser gerne huset, så du kan se rammerne
inden du beslutter dig... Håber Vi ses....

Du er velkommen.

Mejlskov gemmer sig bag skærmplante...

Skåstrup Forsamlingshus.

