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Nordfyns Kommune

Kære borgere i Otterup
Det er mig en stor fornøjelse at byde velkommen
til det første nummer af Otterup Bladet, der er
blevet til på initiativ fra Otterup Lokalråd. Med
bladet har lokalrådet og byens foreningsliv fået
et fælles talerør, og det et kæmpe aktiv, når der
skal slås på tromme for de lokale initiativer.
I det hele taget er det prisværdigt, at der nu
også er et lokalråd i Otterup. Vi har gode erfaringer med de øvrige lokalråd i kommunen, og
det er jeg helt sikker på også bliver tilfældet med
Otterup Lokalråd. Det er dejligt at kunne notere,
at lokalrådet har kunnet etablere en meget
kompetent bestyrelse med Franz Rohde i spidsen
som formand. Det lover godt for lokalrådets
fremtidige virke.
Rivende udvikling
Nordfyns Kommune er inde i en forrygende
udvikling med fremgang i både borgerantal
og i grundsalg. Særligt i Otterup oplever vi
stor efterspørgsel på byggegrunde. Derfor er
det også glædeligt, at Kommunalbestyrelsen
prioriterer bosætning meget højt og har
stor fokus på at etablere nye byggegrunde i
kommunen. Det gælder såvel parcelhusgrunde,
sommerhusgrunde som erhvervsgrunde.
Det har man også kunnet lægge mærke til
i Otterup, hvor vi snart er færdige med en
ny udstykning ved Horsebækvej. Så snart
byggemodningen er færdig, kommer de 25 nye
byggegrunde i udbud. Det vil være med til at
fastholde og udbygge udviklingen i Otterup og
kommunen som helhed.
Afslutningsvis vil jeg opfordre alle borgere til
at bakke op om deres nye lokalråd. Lokalrådet
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bliver et stærkt bindeled mellem Otterup by og
kommunen. Det er et samarbejde, som vi dyrker
flittigt i forhold til de øvrige lokalråd, og som vi
ser frem til også at gøre med Otterup Lokalråd.
Fremtiden tegner lovende for Otterup – og lad
mig slutteligt gentage sloganet fra vores vision
frem mod 2021: Vi skaber fremtidens Nordfyn
sammen. Det fremtidige Otterup er også noget
vi skaber sammen – nu også sammen med et
aktivt lokalråd i Otterup!
Morten Andersen
Borgmester

Nu kan du snart købe en grund!
Grundsalget i Nordfyns Kommune går strygende. For at imødekomme den
store efterspørgsel etablerer vi løbende nye udstykninger, senest en
udstykning i Otterup. Om kort tid kan du sikre dig en grund.
Den nye udstykning ved Horsebækvej omfatter i alt 25 nye parcelhusgrunde.
Byggemodningen er i fuld gang, og salgsudbuddet er lige rundt om hjørnet.
Grundstørrelserne varierer fra 910 m2 til 1.400 m2, og der vil være følgende
forsyninger på grundene: El, vand, fjernvarme, fiber, regn- og spildevandstik.
Vil du gerne have direkte besked, når grundene kommer til salg, kan du
tilmelde dig nyheder fra kommunen på vores hjemmeside.
Det kan du gøre her: www.nordfynskommune.dk/Special/Abonnement
Du er også meget velkommen til at kontakte vores grundsalgsmedarbejder
Viktoriya Zelenyak på mobil 20 51 77 05. Vi gør opmærksom på, at
grundstørrelserne i den endelige udstykning kan variere i forhold til det viste.
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Otterup Handelsforening

Handelsforeningen er drivkraften
bag mange af byens aktiviteter
Otterup Handelsforening er det sted, hvor alle handlende i og omkring
Otterup står sammen.
Det er ikke kommunen, der sørger for, at der
bliver opstillet et flot juletræ på Torvet. Det
er Handelsstandsforeningen, som betaler for
træet, og frivillige klarer at få træet stillet op.
Er der nogen, der gerne vil donere et 10-12
meter højt juletræ, så tager vi gerne imod.
Handelsforeningen afholder to gange om
året By Night, hvor der er fyldt med stemning,
aktiviteter, musik og gode tilbud. Næste By
Night er fredag den 31. maj, hvor forretningerne
har åbent til kl. 22.
Handelsforeningen har deres eget gavekort , som
kan købes hos Otterup Farvehandel, gavekortet
kan bruges hos alle medlemmerne som er:
AnneK - Artico - Askepot - Blomster og pil - Bog
& Ide - Bygma - CT EL Teknik - EC Cykler - EDC -
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Fotograf Maria Pries - Giørtz - Herrehuset - Holte
Vinlager - Hos Mia - Home - Imerco - Intersport
- Ka-ri - Matas - Meny - Ms revision - Nordfyns
Bank - Nordfyn Dyreklinik - Nordfyns Kommune
- Nyt Syn - OK Plus - Ostehuset - Otterup Bageri
- Otterup Bowlingcenter - Otterup Farvehandel
- SuperBrugsen - Salon Hair Style - Ugeavisen
Nordfyn - 5450-otterup.dk
Støttemedlemmer:
Gopa - Novasol - Otterup Hallen - Otterup VVS T.H. vinduespolering - Kappendrup el
Vibeke Hansen, Herrehuset
formand Otterup Handelsforening.
Der er altid en masse mennesker og god stemning
i gågaden, når Handelsstandsforeningen afholder
By Night. Er du klar fredag den 31. maj til en
god oplevelse?

Hvorfor handle globalt,
derfor handel lokalt

Kalender
31. maj:

By night (butikkerne har åben til kl. 22.00)

Juli og august:

Er der lørdags gågader, hvor butikkerne har åben
til kl. 14.00.

2. august:

By night (butikkerne har åben til kl. 22.00)

hvis du kan få det lokalt,
og din by bliver stor.
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Otterup Lokalråd
Franz Rohde| mobil 2460 2773 | mail: franzrohde@yahoo.dk

Værsgo kære borger i Otterup
Du sidder nu med det helt nye blad i hånden, og det er vi i Otterup
Lokalråd meget glade for.
Det er samtidigt et tydeligt resultat af, at vi er
kommet i gang med lokalrådet, der dækker Otterup
Sogn. Bladet udgives i samarbejde mellem Otterup
Lokalråd og Erling Jensen, Blæsbjerghus/ Kornelius
Marketing. Læsestoffet i bladet leveres af de lokale
foreninger i Otterup.
Lokalrådet blev stiftet i oktober 2018, så vi har
sådan ca. et halvt år på bagen. Vi afholdt vores
første medlemsmøde og vores generalforsamling
den 8. april 2019. Normalt har lokalråd været stiftet
i mindre befolkede områder end i en by af Otterups
størrelse, men vi ser mange gode perspektiver i et
lokalråd i vores by også. Kort sagt kan man sige, at
vi arbejder for at styrke vores lokalområde ved at
styrke foreningerne – og samtidigt ved at være et
talerør for borgerne.
Så vi er som lokalforening dels en medspiller for
foreningerne, hvilket kan være med til at gøre de
forskellige foreninger mere synlige og kendte i
bybilledet, og måske kan vi også være brugbare
i forhold til en bedre koordinering, så forskellige
foreninger ikke laver arrangementer, der kommer
til at konkurrere med hinanden. Men vi er som sagt
også en forening, der vil blande os i udviklingen af
vores by. Så vi er en mulighed for alle, som gerne vil
være med til at diskutere og påvirke udviklingen i
Otterup på rigtig mange områder.
På vores første medlemsmøde var emner som trafikale udfordringer flere steder i byen, byudviklingen
på og omkring Torvet, ønsker om flere ældrevenlige
boliger i centrum, udstykninger af nye byggegrunde
og en styrkelse af vores lokale handelsliv – samt
flere emner – oppe og vende.
6
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Der var en positiv og god stemning, og der var en
god opbakning til lokalrådets arbejde.
Men vi skal gerne være flere, så har du lyst til at
være medlem – det koster ikke noget – og måske
være med i en af de arbejdsgrupper der nedsættes
til at arbejde videre med de forskellige emner,
så send en mail til Leif Wennerstrøm på mail:
lwotterup@gmail.com.
Du kan også sende en mail med forslag til et emne,
du synes, lokalrådet skal arbejde med.
Med Otterupbladet synes vi i bestyrelsen, at vi er
kommet et vigtigt skridt videre i bestræbelserne på
at give vores lokale foreninger, forretningsdrivende
og andre erhvervsdrivende mulighed for at blive
mere synlig, og måske bliver det tydeligere for os
borgere i byen, hvor mange gode tilbud vi rent
faktisk har.
Se mere om Otterup Lokalråd på vores facebookside
Otterup Lokalråd – og vi er også på vej med en
hjemmeside.
Franz Rohde
Formand for Otterup Lokalråd

Torvedagene fortsætter
for fuld kraft

Markedsforeningen holder torvedag lørdag i Otterup.
Der bliver 13 torvemarkeder, der foregår alle
lørdage i juni, juli og august fra kl. 9 til 14, på
nær den 6. juli hvor der er Kræmmermarked i
Otterup. Du kan læse meget mere om Otterup
Torvemarked på www.otterupmarked.dk
HUSK endelig at på årets første markedsdag
serveres der kaffe og rundstykker fra kl. 9 til
10, hvor Otterup Bageri og Kaffeimperiet er
sponsorer for den del.

sælges på markederne, og det har givet ufattelig
mange flere Torve- og kræmmermarkeder. Med
det resultat, at kræmmerne i dag er meget mere
spredt til de forskellige arrangementer.
Vi vil derfor stadig fastholde, at Otterup Torvemarked er ”Danmarks hyggeligste torvemarked”,
og vi glæder os til at tage imod både gæster og
kræmmere for første gang i år den 1. juni.

Det er helt tydeligt, at de mange antik- og
Kræmmerudsendelser, der er på TV, har været
med til at skærpe interessen for de ting, der

God sommer
Stig Thomsen
Formand
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Virksomhedsportræt: Artico
Janni Christiansen | mobil: 2276 1824 | mail: info@butik-artico.dk | web: butik-artico.dk

Butik Artico i Otterup
Garn – mode – smykker
Fotos og tekst: Erling Jensen,
Blæsbjerghus.

For et år siden udvidede Janni Christiansen
butikken med en afdeling med sytilbehør. Der
er mange kunder, som nyder, de kan købe det i
byen og spare en tur til Odense. Mange kan slet
ikke komme derind. Der kommer kunder fra hele
Fyn på grund af de nøje udvalgte varer og de
gode og gratis parkeringsforhold.
At man hos Artico kan købe varer, som er lavet
af naturmæssige materialer som uld, viscose,
bomuld og bambus, er væsentligt for kunderne.
Også at hver style / produkt er udvalgt af Janni.
Det smarte danske design har også betydning.
Lige som den personlig gode betjening, og have
tid til den enkelte kunde, fortæller Janni videre,
som til juli har haft Artico i tre år.
- Jeg har ellers arbejdet som pædagog, men med
god opbakning hjemmefra blev jeg selvstændig,
og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Forret
ningen i Søndergade giver nogle gode rammer,
og det har været mit mål at have en butik, som
jeg kan stå inde for. Kunderne skal føle sig godt
tilpas. Troværdigheden har stor betydning for
mig, lyder det fra Janni.
Hos Artico er der et bredt varesortiment. Man
kan købe tøj, bl.a. kjoler og strømpebukser og
fodtøj, garn, smykker og syartikler.
Butik Artico forhandler følgende
tøjmærker:
Margot, du milde, Soulmate, House of soul,
Mongul, M.A.P.P. Long Islang, wearhouse.

8
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Kjolen er fra ”du milde” er noget helt specielt. Der er
håndhæklede vafler nederst på kjolen, som er enkel
og smart, og så er kjolen lavet af naturmaterialer.
Janni Christiansen forhandler kun varer, som hun
kan stå inde for.

Af garn kan købes:
Garn fra Isager, Sandnes, Filcolana, Cewec,
Karen Klarbæk, permin, Lana grossa, Viking,
Lang yarn, Hjertegarn.
Garn i uld, bomuld og andre naturmæssige
materialer er væsentlig hos Artico.

PRØV VORES

GRATIS
LØBETEST
Kig ind og
hør nærmere.

20%
TAG DENNE ANNONCE MED
NED I BUTIKKEN OG SPAR

PÅ ALLE VARER*

*Tilbuddet gælder til og med 29.06.2019. Gælder ikke elektronik
og gavekort og kan ikke kombineres med andre rabatter og tilbud.
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Otterup Museum
Ann-Marie Hansen | mobil: 5131 7775 | mail: Ann-marie@hotmail.dk

En mand med en drøm
Al sin tid var malermester Andersen levende
interesseret i egnens fortid, og hvor han end
kom, ransagede han gårdenes lofter og samlede
brugsting, som kunne fortælle om forfædrenes
liv. Men der skulle gå 30 år, før han endelig fik
den smukkeste ramme om sin samling.
Hans drøm om et museum gik i opfyldelse i
1958, da man kunne indvie et hjemstavns
museum i det dengang 200 år gamle ”Frelserens
Hospital”, som ligger smukt ved siden af Otterup
Kirke.

Kom og deltag, vi er vært med en kop kaffe med
brød, gratis entre, folkedans m.m.
Der er lagt op til en hyggelig dag med familien,
store som små.
Hjertelig Velkommen

Otterup Museum ligger på Bakkevej 2 b,
Otterup.
Bygningen der huser et lille egnsmuseum, er
en smuk bygning, bygget i 1722 af Herremand
Christian Sehestedt til Nislevgård og Ravnholt
godser.
Det lille hus er bygget som et fattighus til egnens
ældre borgere, kaldet ” Frelserens Hospital”
I bygningen boede 8 fattiglemmer, 2 i hvert
rum. Der var fattighus i 200 år, og i 1928
købte Otterup Sogneråd fattighuset af slægten
Sehestedt til Ravnholt.
Fra 1928 til 1958 rummede den smukke bygning
det offentlige bibliotek, og i 1958 blev der lavet
et fint lille egnsmuseum i huset. Dette lille
fattighus har nu været museum for Otterup og
Omegn i 60 år.
Museet åbner med en lille festlighed den
30. maj, Kristi Himmelfarts dag, 2019,
fra kl. 14.00 til 17.00.

10
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Malermester Andersen

Otterup Museum ligger på Bakkevej , her smukt vist med tulipaner fra kirkegårdsdiget.

Abelone Ibsen i sin stue – i 1925.
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Billeder fra Museet.
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Museets åbningstider
Forårsåbent på museet
Kristi Himmelfartsdag
14.00 – 17.00
Juni – august
Torsdag – fredag – lørdag kl. 15.00
– 17.00
September
Hver torsdag kl. 15.00 – 17.00
Åbent lager Hjortslevvej 31
3. søndag i september
Kl. 10.00 – 12.00

Web:
www.freewebsite-service.com/museum
Adresse:
Bakkevej 2B ved kirken
Uden for åbningstiden
Åbner vi gerne for skoler, foreninger m.m.
Henvendelse på tlf. 5131 7775

OtterupBladet.dk | Nr. 1 | Maj 2019
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Virksomhedsportræt: Ditlevsdal

Ditlevsdal Open Air
REAL MUSIC, REAL FOOD DEN 4.-5. JULI
Af Erling Jensen, Blæsbjerghus.

Sidste år var der i forbindelse med 25 års
jubilæet koncert på Bisonfarmen, og i år
understreges det, at Niels Henrik Ove og folkene
bag Ditlevsdal Bisonfarm er parate til at tænke
stort. Der er plads til at skabe nye traditioner
i et anderledes miljø af bisonokserne og det
amerikanske. Der bliver tilstræbt at danne
rammerne om en musikalsk såvel som gastronomisk helhedsoplevelse, som kan markere den
amerikanske uafhængighedsdag den 4. juli.
- Vi har lavet et program, der nok mest er rettet
til det modne publikum, men vi tror også, at
de yngre vil nyde at få to dage med 12 timers
god musik hver dag. Der er gode rammer for at
hygge sig, og for kun tyve kroner er det muligt
at komme med bus til Odense. Så man behøver
ikke at tælle genstandene, men kan rigtig hygge
sig med vennerne, lyder det fra Niels Henrik Ove.
Billig overnatning
Ditlevsdal Open Air har
lavet samarbejde med
Frederik VI Hotel i Slukefter,
men også ved Bisonfarmen
er der gode overnatningsmuligheder. Der kan ikke
tilbydes overnatning i
præriehusene disse dage,
men som noget nyt er der
luksus camp ved Ditlevsdal
Open Air.
Der bliver opsat lækre
luksuriøse tipier op, som
er indrettet hyggeligt
med rigtige senge, som
14
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selvfølgelig er redt op til jer, når I ankommer.
Til tipien vil der også være bord, campingstole,
tæpper og smukke lanterner, for at give den helt
rigtige stemning. Derudover bliver der sørget for,
at der står en kold flaske bobler klar til jer, så I
kan få en god start på festivalen.
Der vil være vagt under hele arrangementet
ved området, og der vil naturligvis være både
toilet- og badefaciliteter på pladsen.
I forbindelse med festivalen vil der også være
muligt at overnatte på Ditlevsdal i eget telt,
campingvogn eller autocamper.
Se de velduftende kulinariske tilbud
på hjemmesiden
https://www.ditlevsdal.dk/ditlevsdal-open-air/
Her kan du også se år programmet, og hvad der
ellers sker ved Ditlevsdal Open Air.

Murerarbejde udføres
i højeste kvalitet!

40 95 39 46 · murermester-bai.dk
Tuemosen 1 · 5450 Otterup
OtterupBladet.dk | Nr. 1 | Maj 2019
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Nordfynsspillene
nordfynsspillene.dk | Mobil: 6013 7177

Nordfynsspillene
– en familie for alle
Hvert år knokler en stor flok mennesker på
havere i Shrek the Musical, Charlotte B. Moore og
eller omkring scenen i Otterup, mens der spilles
Søren Frøstrup Elmelund, med at bygge scene.
musical af høj kvalitet. Hos Nordfynsspillene er
Billede: K. Refmor
vi en stor familie, der går igennem tykt og tyndt
for hinanden. Årets forestilling er Cats, som vi
Kis Baggestrøm Bech, som blandt andet syr
spiller den 2.-12. juli. Forberedelserne er allerede kostumer, udtaler: ”Jeg er blevet fuldstændig
i gang, men vi har altid plads til flere i familien. tosset med Nordfynsspillene, og betragter alle
medvirkende for og bag scenen i sommerspillet
Mange bække små…
som min sommerfamilie. Vi bliver favnet og
Nordfynsspillene startede i oktober 2015, da
favner alle, store, som små. Vi er en stor, glad
en gruppe teaterglade mennesker syntes, der
familie, hjælper på kryds og tværs, hvor der er
fortsat skulle være spændende scenekunst af
hjælp behov. Det er højt til loftet, sammenhold,
høj kvalitet på Nordfyn. Foreningen har siden
gensidig respekt, glæde, sjov og ballade. Jeg
haft stor succes med sommerforestillingerne,
ville ikke undvære det for noget.”
og derudover har vi også ungdomsteatret
om vinteren, samt løbende nye tiltag, så som
For alle aldre
Julemarked og Nordgys, så vi er efterhånden en Hos Nordfynsspillene er der noget for alle aldre.
forening, der er aktiv året rundt.
Der er mange, der er med i foreningen som hele
familier. Bettina Helding Klausens familie er blot
Intet af dette kunne dog lade sig gøre uden alle ét eksempel på, at der er plads til hele familien
de frivillige, der sammen knokler, for at få det
hos Nordfynsspillene. Hun fortæller, at hun selv
hele til at gå op i en højere enhed. I modsætning har været på scenen i mange år, også andre
til mange andre steder, hjælper alle til. Det vil
steder på Fyn, men hun vender altid hjem til
sige, at også de medvirkende i forestillingen
Nordfyn igen, grundet det høje niveau, og det
hjælper, hvor der kunne være brug for det. Alle
utrolige engagement blandt de frivillige. Nu er
er vigtige for at få det til at fungere.
også familien med til scenebygning, planlægning
og meget andet. ”…ungerne leger med de andre
børn og voksne på pladsen, og i januar stod min
datter på 10 år på scenen ved ungdomsteateret
for første gang og elskede det. Så nu er næste
generation på vej på scenen!” erklærer hun.
Der er mange eksempler som Bettinas, hvor det
starter med et enkelt medlem, og inden længe
Nordfynsspillene har ingen divaer, alle hjælper til er hele familien med, og har opgaver hver især.
hvor de kan. Her hjælper sidste års hovedrolleinde- Det er en anderledes måde at være sammen på
16
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Alle medvirkende og frivillige hjælpes ad med at pille
scenen ned og rydde op efter sidste forestilling.
Billede: K. Refmor

som familie, og som Irene Bæk fra bestyrelsen
påpeger, er det også her mange børn, som ikke
er interesserede i andre typiske fritidsinteresser,
føler, at de ”kommer hjem”, og får det de har
manglet. Vi kan finde en opgave til alle, der har
lyst. Uanset om man ønsker at være på scenen,
er ferm med en hammer, har lyst til at sminke,
organisere eller noget helt andet. Hvis man har
lyst til noget, man ikke mestrer i forvejen, er der
plads til at lære.

Personaleteltet er stedet, hvor der altid er liv.
Der bliver arrangeret brætspilsturneringer, snakket og grint. Vi spiser sammen, og har følelsen af
at være på sommerlejr med flere generationer.
Det er en fed måde at holde ferie på, selvom der
også er opgaver, der skal løses, for at vi hver
aften kan levere en flot forestilling.
Kom og vær med!
Mens skuespillere og musikere øver for at blive
klar til Cats, er scenebyggerne i sving med af
planlægge og bygge. Der bliver nusset om de
unikke kostumer, der bliver lavet plakater, og der
gøres klar til salgsboder, sminke og vilde frisurer.
Året rundt er bestyrelsen og flere styregrupper i
sving med planlægning.

Fællesspisning i personaleteltet under en arbejdsdag. Personaleteltet bliver som et andet hjem under
spilleperioden. Billede: K. Refmor
Flere generationer, og mange mennesker med vidt Der er brug for mange hænder, men vigtigst af
forskellige baggrunde, hjælpes ad med at få sat alt, er der plads til endnu flere i vores fællesscenen op. Billede: K. Refmor skab. På vores hjemmeside

Sommer på den fede måde
I spilleperioden flytter flere frivillige ind på
området bag scenen, som på en campingplads.
Deriblandt Kristina Refstrup-Mortensen og
hendes familie. ”Vi holder alle fire meget af
fællesskabet på tværs af alder, køn, baggrund,
profession og alt muligt andet. … Vi nyder det
alle fire, og glæder os til at campere med vores
teaterfamilie igen,” siger hun.

www.nordfynsspillene.dk kan du læse mere om
vores forening og finde kontaktinformationer,
hvis du har lyst til at lege med os allerede denne
sommer.
Vi spiller Cats den 2.-12. juli 2019 på bold
banerne bag Otterup Hallen, og du skal være
mere end velkommen.
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Otterup Håndboldklub
Formand Henrik Nielsen | mobil 2364 3914 | mail: hni@adslhome.dk

Nordfyns største
byfest…
I mere end 35 år har Otterup Håndbold Klub
stået bag det, der har udviklet sig til at være
Nordfyns største byfest.
2019 bliver ingen undtagelse.
I dagene 4. – 7. juli afholder OHK sit traditionsrige Kræmmermarked på markedspladsen ved
Nordvest Skolen.

Over 10.000 besøgende lægger vejen forbi,
og langt de fleste drager hjem med et godt
”kræmmerkøb” foretaget hos en eller flere af de
over 100 kræmmere, som er at finde på pladsen.
Er man mere til spil og spænding kan behovet
dækkes, når det store Reklame-Bankospil åbner
markedsdagene.
Fredag eftermiddag afvikles et stort sponsorcykelløb på en rute rundt omkring Markedspladsen med deltagelse af nordfynske politikere
– lokale håndboldspillere – firmaryttere, og
hvem der i øvrigt har lyst til en times festligt
cykelløb.
Underholdning er en vigtig ingrediens og fredag
aften står i de unges tegn, hvor man kan opleve
nogle af tidens hotteste navne.
18
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Lørdag gælder det Stig Rossen og Vennerne, der
bare er ”et must”, når snakken gælder Otterup
Kræmmermarked.

Uden mad og drikke duer heltene/markedsgæsterne ikke, og derfor er der rig mulighed for
at få stillet sulten i Æggekageteltet – Kræmmerpølseboden og nogle af de andre steder, hvor
der tilbydes fast føde. Skal tørsten slukkes, så
løber fadølshanerne 24-7, og er der noget skønnere en varm juli dag end et glas skummende
kølig fadøl…
Vi ses til ”Nordfyns største byfest” i starten af
juli måned…
”FEST I TELTET”…
Som opvarmning til Otterup Kræmmermarked
afholdes ”FEST I TETLET” tirsdag den 2. juli
kl. 18-22.
”FEST I TELTET” har de senere år udviklet sig til
at være en fast del af det årlige Kræmmermar-

ked, og der er virkelig tale om en folkelig FEST.
Aftenen indledes med spisning inden
Otterupdrengen Martin Knudsen – kendt fra
de store Diner Shows i Cirkusbygningen sætter
gang i festen. I år medvirker Annette Heick,
som i de seneste år har slået sit navn fast i
dansk showbizz samt måske Danmarks sjoveste
mand Leif Maibom, der er kendt som en af de
dygtigste revyskuespillere – og mon ikke figuren
”Thorleif” dukker op.

OHK greb bolden, da den tidligere landsholdsspiller Rikke Nielsen tog initiativ til at
sætte fokus på håndbold og børn-unge med
udviklingshandicap.

Allerede ved læsningen af dette stykke, vil det
være en god ide at sikre sig en af de attraktive
billetter – der bliver rift om dem.
HOLD GLAD
– det handler om identitet…

Som en af de få klubber på Fyn har en personkreds i OHK sat fokus på den gruppe af piger
og drenge i aldersgruppen 5-18 år, og som hver
uge bruger en time på hygge med håndbold som
omdrejningspunkt.
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Det er vigtigt, at de ikke bliver sat i bås som
handicappede.
Det handler om identitet – og det kan godt
være, at de har et handicap, men når der møder
op i klubben er de håndboldspillere.
OHK`s herrer i 1. division bakker også op om
projektet, og to gange i den netop afviklede
sæson har Hold Glad løbet på banen sammen
med herreholdet.
Klubtur til vejen genopstår…
Efter et års ”pause” genopstår den traditionsrige
klubtur til Vejen Idrætscenter.
Turen finder sted den 15.-17. november.
Socialt samvær på tværs af alder – køn og hold
er omdrejningspunktet for klubturen, hvor også
de aktive børne- og ungdomsspilleres forældre
har mulighed for at deltage.
Selvom der fra U-6 spiller kan syntes langt op til
”stjernerne” på 1. divisionsholdet, så udviskes
denne afstand, når først skal løse forskellig
artede opgaver i fællesskab.
”KLUBTUR TIL VEJEN” er klubkultur når det er
bedst…

I den forbindelse er OHK også en vigtig brik,
hvor specielt OHK`s 1. divisionshold sætter
Nordfyn på landkortet. Med en placering som
nr. 7 i den netop afviklede sæson placerer OHK
sig blandt de 20 bedste hold i Danmark.
En placering som man skal være sig meget
bevidst om og som i samarbejde med Nordfyns
– Nordfyns håndbold flagskib…
Kommune skal bruges progressivt i årene fremNordfyns Kommune har i de seneste år med
over – ikke mindst for at promovere og udvikle
store idrætsarrangementer – VM i cykelcross –
etapestart i Post Danmark forstået at brande det håndbolden på Nordfyn.
nordlige Fyn.

20
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64851393
Kappendrup 64 5450 Otterup CVR 29627142
1

MARTIN KNUDSEN & MICKEY PLESS
PRÆSENTERER

FEST I
TELTET
2. JULI KL. 18.00

SHOW,

EN LILLE PLATTE
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KFUM-Spejderne
Cindie Jakobsen | mail: c.jacobsen@live.dk

Ridderturnering
Bæver og Ulve – enhederne er næsten altid ude.
Vi mødes hver onsdag, og ser hvad lederne mon
har fundet på til dagens møde. Nogle gange
tager vi på tur, bl.a. var vi på weekendtur første
weekend i april, hvor vi lånte Søspejdernes hytte
i Bogense. Her omdannede vi hele området til
en Ridderlejr. Vi havde fået de trofaste forældre
til at køre, deres kareter, med vores kommende
ridderaspiranter, op til vores nye ridderborg.
Vi startede med at indtage borgen og finde
pladser til vores grej, hvorefter vi mødtes og
spiste vores medbragte mad.

22
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Herefter startede forberedelserne til næste dags
ridderturnering. Vi skulle derfor have noget, vi
kunne forsvare os med, så vi ikke ville komme
til skade! Derfor malede vi vores egne skjolde,
hvorefter bålet blev tændt, og der blev hygget
med lejrbål, inden vi skulle til ro.
Den efterfølgende dag, gik formiddagen med
forberedelser, hvor vi producerede sværd, fik
snor i vores skjolde og dragter – så vi var klar
efter frokost.

Under ridderturneringen blev vi udfordret på
balancekunst, styrkeprøver, træfsikkerhed, skud
over lang afstand, kørsel af stridsvogn og kamp
ridder mod ridder.

Var det mon lige noget for dig, så skynd dig at
komme og vær med.
Bæver: 0-2. klasse
Ulve: 3.-6. klasse

Denne fantastiske dag sluttede af med et
lækkert festmåltid i bedste ridderstil. Stegeben
med sovs, kogte kartofler, broccoli, gulerødder
og det HELE skulle spises med FINGRENE!!!.
Der gik lige lidt inden vores gæve riddere smed
hæmningerne, men så gik de til gengæld også
til den og blev godt fedtet til. Det var super
sjovt –for hvem får liiiige lov til at spise sådan
derhjemme???
De trofaste riddere blev hentet hjem, efter de
var blevet slået til riddere i bålets skær. En god
weekend var forbi og ude venter nye eventyr for
vores brave riddere!

Det er både for piger og drenge. Vi mødes
onsdag fra 17.00-18.30 i vores spejderhus
Rokkedrejervej 8, 5450 Otterup (indkørsel
overfor Kirken).
Man kan bare komme og være med. Du må være
med 3. gange gratis, før du bestemmer dig.
Dette års sommerlejr går til Houens Odde
Spejdercenter- det glæder vi os vildt meget til.
Med de bedste spejderhilsner
KFUM Spejderne
Otterup
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De Grønne Pigespejdere
Pia Hofstedt | Tropleder hos De Grønne Pigespejdere i Otterup
mobil: 2336 6604 | mail: piahofstedt@gmail.com

Rigtige piger er
Grønne Pigespejdere
Lige bag ved Rema 1000 i Otterup, ligger der et
spejderhus, og her bor De Grønne Pigespejdere.
De er nogle meget stolte og glade piger, og
de kunne d. 21. maj 2016 fejre deres 80 års
jubilæum i Otterup. I år kan de til gengæld fejre
deres 100 års jubilæum på landsplan, og det
foregår d. 4. maj med en stor jubilæumsfest i
Århus, hvor alle grønne pigespejdere fra hele
Danmark samles. Her bliver der arrangeret en
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masse aktiviteter i hele Århus by, bl.a. hvor unge
pigespejdere kan opleve, hvordan det var at
være spejder i gamle dage. Jubilæumsdagen er
også en dag, hvor nye og ”gamle” pigespejdere
mødes og udveksler spejderminder, og får en
masse nye med hjem i rygsækken.
Grundlæggende er der nok ikke den store forskel
med spejder i gamle dage, for pigespejderne

i Otterup går meget op i de ”gamle” spejderdyder, så som at binde knob, lave pionering,
morse, bålaktiviteter, er på hike og overnatter
i bivuak og i telt, lige som man altid har gjort
i Otterup Trop. Hele vores spejderarbejde
bygger også stadig på Baden Powell’s princip
’learning by doing’. Men vi er også en del af
en ambitiøs og moderne spejderorganisation,

hvor vi arbejder ud fra en mission og en vision
om at skabe livsduelige piger og kvinder. Som
grøn pigespejder kommer man til at stifte
bekendtskab med værdier som tro, etik, ærlighed, tolerance, tilgivelse, omsorg og ansvar. Alt
sammen noget, pigespejderne kan bruge i det
fremtidige civile liv.

Tilbygning & Ombygning
Badeværelser og fliser
Facaderenovering
Div. vedligeholdelser
Forsikringssager
Nedbrydning
Udendørs flisebelægning
Lettere tømreropgaver
Og meget mere...

VVS

Nislevvej 34
5450 Otterup
Tlf. 28 49 85 44
www.bga-multibyg.dk

•
•
•
•
•
•
•
•
•

V/ AUT. VVSINSTALLATØR & KLOAKMESTER JACOB NIELSEN

Vi udfører alt indenfor vand, varme, sanitet,
blikkenslagerarbejde, kobberdækning og kloak
Thulevej 4 • Tlf.: 6616 3660 • Mob.: 4018 4660 • info@olenielsenvvs.dk
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De fleste starter med at ”gå” til spejder, ligesom
alle andre fritidsinteresser. Men for nogen, ender
det med at de bliver spejdere, og bliver i troppen
i rigtig mange år. Hos De Grønne Pigespejdere i
Otterup, har der gennem tiderne været mange
piger, som blev hængende i flere år. Spørger
man spejderne, hvorfor de bliver ved med at
være spejder, får man ofte svarerne: Her er
plads til alle, og vi lærer en masse, uden at der
er konkurrence om, at være hurtigst, størst eller
bedst. Tryghed ved at prøve nye udfordringer
og afprøve egne grænser i et fællesskab kun
for piger. Fordi spejder er så mange forskellige
aktiviteter, at det kun er fantasien, der sætter
vores grænser. Her får vi så mange andre
forskellige oplevelser, som vi ikke kan få ved
andre fritidsaktiviteter. Spørger man de to
ledere, som henholdsvis har været i troppen i
44 og 50 år, bliver svaret: Spejder er blevet en
livstil, som ikke kan undværes. Det bedste er, når
vi kan mærke, at vi har tændt en spejdergnist i
pigerne, og se at det så lykkes for dem, samtidig
med at de vokser.
Der er altid plads til nye piger hos De Grønne
Pigespejdere i Otterup, og man kan starte,
når man er 6 år, og så kan man blive ved,
lige så længe man vil. Pigespejderne holder
spejdermøde hver mandag fra kl. 18.30, og man
26
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er velkommen til at kigge ind forbi, og se hvad
de laver.
Mere information omkring De Grønne Pigespejd
ere i Otterup kan fås på tlf. 23366604.
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kl. 20.30
Milbo

kl. 23.30
Faustix

kl. 19.30
Albert Dyrlund

kl. 21.30
USO

LÆKRE
ÆGGEKAGER

100
KRÆMMERE

STORE
KRÆMMERPØLSER

HERNING
TIVOLIPARK

STORT

Kl. 19.00 ........... Stort kræ
mmerbanko
Teltet åbner kl. 17.00

Torsdag d. 4/7

Info og køb af billet på
www.ohk-venner.dk eller
i MENY Otterup

Kl. 16.30-22.00 .. FEST I TEL
TET

Tirsdag d. 2/7

ner.dk

Kl. 17.00 ........... Arm Wre
stling konkurrence
i Store Telt
Kl. 18.00 ........... Poul’s hel
stegte pattegris
K

Se ruteplan på www.ohk-ven

Kl. 10.00 ........... Pladsen
åbner
Kl. 11.00 ........... Tivoli åbn
er
Kl. 13.00-16.00 .. 4MOTION
spiller i Erik’s Telt
Kl. 14.00 ........... Shuttle bus
Hasmark/Tørresø

Lørdag d. 6/7

PROGRAM 2019

GRATIS
PARKERING

STORT SPONSORCYKELLØB

4.-7. JULI

Nordfyns største folkefest

FREDAG

Vognmand Alex Andersen Ølund ApS
Tlf.: 66 18 81 97

www.kornelius-marketing.dk

kl. 24.00
Jørgen De Mylius

kl. 20.30
Stig Rossen og venner

LØRDAG

kl. 23.00
Ude af kontrol
ner.dk

Smedie & VVS Aps
Aut. VVS-installatør og Murerfirma

Holder Otterup ren
- også Otterup
Kræmmermarked!

Gratis adgang

ARR.: OHK’s Venner www.ohk-venner.dk - Horsebækvej 25 - 5450 Otterup

Fyns Gulv

Armbånd gælder begge dage

Søndag:

Se mere på
www.ohk-venner.dk
eller følg os på Facebook
og Instagram.

Tak for i år!

Kl. 12.00 ........... ROYAL GA
RDEN
JAZZBAND spiller
i Erik’s Telt
Kl. 17.00 ........... Pladsen
og tivoli lukker

i Erik’s Telt
incl. 1 øl & 1 snaps 35,-

Kl. 12.00-13.00 .. Sildebord

og tivoli lukker

Kl. 08.00-10.00 .. Gratis mo
rgenbord
i Erik’s telt
Kl. 10.00 ........... Pladsen
åbner
Kl. 10.00 ........... Tivoli åbn
er

Søndag d. 7/7

Kl. 02.00 ............ Pladsen

Han spiller alle de gode hits
fra
80’erne og 90’erne

Kl. 19.00-02.00 .. DJ JOHN
spiller i Erik’s Telt
Kl. 20.30 ........... STIG RO
SSEN OG
VENNERNE
spiller LIVE i Store Telt
Kl. 24.00 ............ JØRGEN
DE MYLIUS

Kl.12.00 - 18.00 Kr. 25,- Kl.18.00 - 24.00 Kr. 40,-

Fredag og lørdag:

Entré

Kl. 18.00 ............ Bull Bur
ger ved Store Telt
Kl. 19.30 ........... ALBERT
DYRLUND
spiller i Store Telt
Kl. 20.30 ........... MILBO spi
ller i Store Telt
Kl. 21.00 ........... DJ JOHN
spiller i Erik’s Telt
Kl. 21.30 ........... USO spi
ller i Store Telt
Kl. 22.00 ........... DEX & BIG
SYD
spiller i Store Telt
Kl. 23.00 ........... UDE AF
KONTROL
spiller i Store Telt
Kl. 23.30 ........... FAUSTIX
spiller i Store Telt
Kl. 00.30 ........... GREENDA
HL
spiller i Store Telt
Kl. 02.00 ........... Pladsen
og tivoli lukker

nsor-cykelløb

Kl. 17.00 ............ Stort Spo

Se ruteplan på www.ohk-ven

Søndersø/Hasmark

Kl. 12.00 ............ Pladsen
åbner
Kl. 16.00 ............ Shuttle bus

Fredag d. 5/7

BANKO

KRÆMMER-

De Blå Spejdere
Lisbeth Achton-Boel | mobil: 2651 9128 | mail: jl@1otterup.dk

Vil du være med i Danmarks
stærkeste fællesskab? Kan du li’
udeliv, kammeratskab og sjov?
Vil du være Blå Spejder?
De blå spejdere i Otterup er en aktiv spejdergruppe, som har fokus på fællesskab og udeliv,
og vi er ca. 70 spejdere i alderen 3-23 år,
9 ledere og 12 bestyrelsesmedlemmer, som
skaber gode rammer for spejderlivet.
Vi er netop flyttet ind i et ”nyt” spejderhus på
Stenløkkevej 42 i Otterup, og der er god plads
til flere, både indenfor og udenfor. Vi er inddelt i
forskellige grene, og nedenfor kan du se lidt om
hver gren.
Familiespejder – 3-6 år
Her mødes både spejdere og forældre den første
søndag i måneden fra kl. 10-12, og der hygges
med f.eks. bål, krible-krable, madlavning og
naturaktiviteter.
Mikrospejder – 0.-1. klasse
Holder møde hver tirsdag fra kl. 18-19.30 i
spejderhuset, og der arbejdes med naturen,
kammeratskab, spil, ”klar dig selv” og meget
mere. Der er ca. 3 ture/spejderlejre om året,
både uden overnatning og med en enkelt eller
to overnatninger.
Minispejder – 2.-3. klasse
Holder møde hver tirsdag fra kl. 18-20 i
spejderhuset, og der arbejdes blandt andet
med naturen, knob, lettere besnøringer,
”Nørd-aktiviteter”, førstehjælp, bål og bålmad.
Der er ca. 3 ture/spejderlejre om året, med 2-3
overnatninger.
30
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Juniorspejder – 4.-6. klasse
Holder møde hver tirsdag fra kl. 18-20 i
spejderhuset, og der arbejdes blandt andet
med pionering, naturen og miljøet, knob, koder,
kultur og samfund, førstehjælp, bål og bålmad.
Der er ca. 3-4 ture/spejderlejre om året, med 2-5
overnatninger.

Tropsspejder – 7.-9. klasse
Holder møde hver onsdag fra kl. 18.30-20.30 i
spejderhuset, og der arbejdes blandt andet med
pionering, ild, kort og kompas, madlavning på
trangia og andet teenage-nørderi. Der er ca.
3-4 ture/spejderlejre om året, med 2-5 overnatninger, og vi sover ofte i hængekøjer.
Seniorspejder – Efter 9. klasse til 23 år
Holder møde, når det kan passe ind i studie- og
arbejdskalenderen – emnerne kan være kanotur,
klatring, madlavning, shelterovernatning, casino,
fitness og andet skørt og sjovt.
”De seje juniorspejdere har bygget skraldespande til Ture og spejderlejre
affaldssortering, der arbejdes med emnet ”FNs En stor del af spejdernes fællesskab styrkes
Verdensmål” igennem ture og spejderlejre, og 1. Otterup har

nogle faste traditioner omkring turene, især den
årlige juletur er et hit blandt alle. Her klippes og
klistres, spises julemad, og julemanden finder
ofte vej til at lægge vejen forbi og dele gaver ud.
Sommerlejren er også en tilbagevendende lejr,
hvor vi oftest sover i telt. De mindre spejdere
tager på ture i Danmark, og de større spejdere
tager ca. hvert andet år til udlandet (og i 2019
går turen til det internationale spejdercenter i
Schweiz) eller deltager i de store landslejre med
ca. 35.000 spejdere.
Spejderne har bygget stativ til fastelavnstønder
på torvet i Otterup Har du lyst til at besøge os, så er du meget

velkommen. Du kan se meget mere på vores
hjemmeside www.1otterup.dk.

1. Otterup på landslejr i 2017
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Otterup Boldklub & Idrætsklub
Bent Hjortebjerg, hovedformand | mobil: 4256 8058 | mail: benthjortebjerg@gmail.com

Ny renoveret klubhus i
Otterup Bold- & Idrætsklub
(OB & IK)
I slutningen af december 2019/begyndelsen af
januar 2020 står der et ny renoveret klubhus klar
i Otterup Bold- & Idrætsklub. Derved bliver en
længe ønsket renovering opfyldt.
Vi har et dejligt anlæg med mange gode græsbaner og en kunstgræsbane. Vi har p.t. meget
dårlige omklædnings- og opholdsfaciliteter. Den
seneste større renovering af klubhuset er mere
end 25 år gammel. Omklædningsrummene er
små og af materialer, som ikke kan tåle det store
slid, som der er i et klubhus.
Vi har fravalgt at få base i Otterup Idrætscenter.
Vi har set flere andre klubber miste medlemmer,
og det sociale liv i klubben forsvinder ved at
blive en del af et idrætscenter.
I OB & IK er det det sociale liv alt afgørende.
Der skal være plads til alle uanset niveau, alder
og køn. Vi vil gerne prioritere eliten, men ikke
på bekostning af bredden i klubben. Der skal
satses på ungdomsafdelingen. Der er tilgang
af spillere både på ungdoms- og seniorsiden,
medens antallet af fodboldspillere på fynsplan er
faldende. Vi er nu over 400 medlemmer.
Heldigvis er kommunens politikere enige i, at vi
fortsæt skal være i egne gode rammer. De har
bevilget 7,5 mio. kr. over 2 år. Det skal de have
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tak for. Det er Nordfyns Kommune, som står for
selve byggeriet. OB & IK har nedsat en intern
arbejdsgruppe, som er kommet med ideoplægget og efterfølgende er sparringspartner til den
rådgiver, som er ansat af Nordfyns Kommune.
For beløbet forventer vi, at vi kan bygge 2
nye omklædningsrum, få renoveret omklædningsfløjen både Indvendig og udvendig, nye
bestyrelseslokaler, renovering af køkkenet og
opholdslokalet. Vi venter spændt på, hvad
resultatet bliver af licitationen, som vi først
kender i maj måned.
Et klubhusbyggeri er en langstrakt affære. Vi er
begyndt at arbejde med planerne i december
2016.
Det er p.t. lidt usikkert i hvilket omfang, at OB &
IK skal levere frivillig arbejdskraft.
OB & IK skal selv bekoste nyt inventar. Heldigvis
har vi fået bevilget 108.000 kr. af Albani Fonden
til møblement samt ca. 5.500 kr. fra Uffe, Karen
og Otto Greves Fond. Der er ingen tvivl om, at
OB & IK selv kommer til at betale yderligere for
møblement, inventar m.v.
Bent Hjortebjerg, formand

OB&IK Ungdom
I Otterup Boldklub har vi hold for alle fra
U6 – senior. Vi er stolte af at mange af vores
seniorspillere også er trænere i ungdommen for
det styrker sammenholdet i klubben.

Har du et barn, som gerne vil prøve at spille
fodbold, så kig forbi Stadion.

Træningstiderne er som følger:
Hold
Årgang
U17
02-03
U15
04
U14
05
U13
06
U12
07
U11
08
U10
09
U9
10
U8
11
U7
12
U6
13
U15 piger
03/04/05
U9/U10 Piger
10/11
Bold og bevægelse for
3-5 årige og forældre 		

Træningsdag
Tirsdag - torsdag
Mandag - torsdag
Mandag - torsdag
Tirsdag - torsdag
Tirsdag - torsdag
Tirsdag - Torsdag
Mandag - Onsdag
Mandag - Onsdag
Mandag - Onsdag
Mandag - Onsdag
Onsdag
Tirsdag - torsdag
Tirsdag
Mandag

Træningstid
17.00 - 18.30
16.45 - 18.15
16.30 - 18.30
16.45 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
17.00 - 18.30
16.45 - 18.00
16.45 - 18.15
16.45 - 18.15
16.45 - 17.45
17.00 - 18.30
16.45 - 18.15
16.45 - 17.45

Vedr. start - spørg i klubben.
Er du i tvivl om hold så kontakt		
Ungdomsformand		
Bente Domino
Træner konsulent U5 - U110
Brian Simonsen
Træner konsulent U11 - U13 + Piger
Jesper Nielsen
Træner konsulent U14 - U19
Kasper Lund
Vidste du, at vi afholder DBU
fodboldskole i uge 32.
Vi har igen i år primært egne trænere og assistenter på fodboldskolen, det betyder meget at
vi selv bemander med trænere. Det giver en tryg
base for egne spillere og det giver et fællesskab,
som fortsætter udover fodboldskolen.

Tlf. 2851 3523
Tlf. 5161 4858
Tlf. 2080 5767
Tlf. 2178 9493

Der er stadig ledige billetter,
som kan købes på :
https://fodboldskole.dbu.dk/for-deltagere/
find-din-fodboldskole/
Vi tilbyder madordning til rimelig pris.
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Otterup Jagtforening
Jens Erik Bruun | mobil: 3113 2991 | mail: jeb@oojf.dk

Sankt Hansaften
med Kirsten Siggaard
I 15 år har Otterup Jagtforening, som foreningen
er omdøbt til i vinter, arrangeret Sankt Hans. Det
startede i de små, hvor en gruppe jægere fandt
sammen for at fejre midsommeren, og det har
med tiden udviklet sig til at være en begivenhed,
der ikke bare er for jægere, men for alle der
synes, at Sankt Hans er en tradition.
Jægere er ikke kun folk, der går ud og slår dyr
ihjel, men vi er en del af det kulturelle i lokalområdet, da der ikke var bål andet sted i nærheden
af Otterup. De første par år var det kun spisning,
efterfulgt af et bål. Nu er vi nået op på et
niveau, der kræver lidt mere planlægning, bl.a.
med effekter til bålet, der bliver samlet igennem
hele foråret. En heks skal fremstilles, der er et af
de sjove opgaver, hvor vi har den lokale børnehave til at fremstille heksen, og efterhånden er
det en af de ting, der kører på skinner. Børnene
laver en sjov heks, med kost, stor næse, og
børnene kommer over på vores plads samme
dag og får heksen placeret på bålet. Derefter
er jægerne vært med flødeboller og saft. I 2018
var alt på plads 14 dage inden den 23 juni, og
vi havde fået grønt lys til afbrænding, men som
alle andre steder i Danmark, blev afbrændingen
forbudt, og vi valgte at aflyse, eller afholde for
en lille skare af folk, der bare kom forbi.
Som nævnt er det 15 år siden, at Otterup
Jagtforening startede arrangementet, og derfor
valgte vi i efteråret, at gøre lidt mere ud af
det og søgte derfor Nordfyns Kommune om
kulturelle midler til at afholde et lidt større
event, og det har vi fået bevilliget. Med disse
34
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midler har vi valgt at få en af Danmarks kære
sangerinder Kirsten Siggaard til at komme og
underholde os, med nogle af hendes skønne
sange. Yderligere har vi, som det var tilfældet for
nøjagtig 10 år siden, fået Nordfyns Kommunens
borgmester, Morten Andersen til at komme og
holde båltalen. Vi er naturligvis meget glade for,
at både Kirsten Siggaard og Morten Andersen
medvirker i arrangementet. Vi vil gøre alt, hvad
der står i vores magt for, at arrangementet bliver
en god oplevelse for alle, der ønsker at slutte
op omkring og deltage i Sankt Hans. Vi glæder
os og vil fra jagtforeningen invitere beboere og
interesserede, hjertelig velkommen på pladsen
ved Horsebækvej 22, eller i daglig tale Otterup
Jagtforenings klubhus.
Med venlig hilsen
Otterup Jagtforening
Forenings sekretær, Lars Madsen

VVS-installationer
Biobrændselsanlæg
Olie-/gasfyr

Smedearbejde
Blikarbejde
Murerarbejde

Smedie & VVS Aps

Aut. VVS-installatør og Murerfirma

Henning

20 98 70 70

Per

Ørkebyvej 1, 5450 Otterup
20 13 66 80
Tlf. 64 82 61 91 · www.hp-smedie.dk

TOTALENTREPRISE I BADEVÆRELSER
Dansk VVS Garantiordning
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Otterup Gymnasterne
Pia Parsberg Holm, formand | mobil: 2636 2528 | mail: otterupgymnasterne@gmail.com

Otterup Gymnasterne
Efter en fantastisk første sæson i den nye
hal og det flotte nye springcenter i Otterup
Idrætscenter er Otterup Gymnasterne klar til
en sæson mere. Med de nye lokaler fulgte også
en stigning i medlemmer, tre nye hold og en
gymnastikopvisning i marts med rekordmange
tilskuere.
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Et af sæsonens nye hold var SMS-holdet
(Super Meget Spring), hvor springlystne
gymnaster fra 9. klasse og opefter kunne give
den max gas i springcenteret. De deltog også
i opvisningsweekenden med masser af flotte
spring, hvor Manpower gav den hele armen som
redskabshold.

Manpower er et hold, der voksede over
sæsonen til et hold af seje mænd, som hver
torsdag mødtes til sjov motion, fællesskab og
efterfølgende hygge i enten den nye sportscafé
eller foreningens klublokale.
I marts afholdt vi den årlige opvisningsweekend
i Otterup Idrætscenter, hvor vores hold fik
mulighed for at vise, hvad de havde lært
gennem sæsonen. Med et program fyldt med
masser af dygtige hold fra mange forskellige
foreninger og efterskoler, samt de nye faciliteter,
kunne rammerne for en fantastisk weekend ikke
blive bedre. Otterup Gymnasterne fik for alvor
sluttet sæsonen af med en festlig og succesfuld
opvisningsweekend.

Hverken gymnaster eller instruktører ville
forlade springcenteret. Netop som sæsonen
var forbi, meddelte et hold trænere, at de ville
starte et sommerhold op for 3.-6. klasse. Dette
løber hen over maj og juni, hvor en masse
springglade gymnaster kan forlænge sæsonen i
idrætscenteret.
Sæson 2019/2020 skyder vi i gang efter
sommerferien, hvor vi blandt andet byder på
aktivitetsdag, 10 års jubilæum, nye spændende
hold og fortsat Open Gym. Vi glæder os til at
byde alle vores eksisterende medlemmer, samt
mange nye, velkomne hos Otterup Gymnasterne.
Se flere billeder på næste side.

Et udpluk af de mange hold, der træner i Otterup Gymnasterne (foto: Allan Lindstrøm).
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Her er lidt billeder fra vores lokalopvisning i Otterup Idrætscenter. Til venstre ses Spring-drengene, øverst til
højre ses Turbomix, i midten Juniormix og nederst th ses forældrebarn. (foto: Allan Lindstrøm).
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Åbningstid
Alle dage: 10.00 – 17.00

✁

20%
på alle varer*

Klip annoncen ud og fremvis den i butikken
*Tilbuddet gælder ikke krukker og robotplæneklipper
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Kirkegyden 80 • 5270 Odense N • Tlf. 50 96 00 30 • Mail: michael@stige-business.dk

Otterup Krolfklub
Leif Wennerstrøm, formand | mobil: 3054 0197 | mail: lwotterup@gmail.com

Otterup Krolfklub inviterer
til 10 års jubilæum
Otterup Krolfklub blev stiftet den 25.
juni 2009 og kan derfor fejre 10 års
jubilæum den 25. juni 2019.
Jubilæumsarrangementet starter fra klokken
9.30 til klokken 12.30 på banerne bag ved
Otterup bibliotek.
Alle er velkomne til at komme og få et prøvespil.
Der vil være kaffe, rundstykker og en ”lille” en.
Da klubben startede, var Nordfyns Kommune så
flinke at give os tilladelse til at benytte Byparken
i Otterup.
Hvad er krolf?
Halvt kroket, halvt golf, helt sjovt.
Udstyret er fra kroket - princippet med at kuglen
skal i et hul på færrest mulige slag er fra golf.
Man tager altså kroketudstyret, smider buerne
væk og laver nogle huller i plænen i stedet for.
Vi har også mange sociale sammenkomster i
årets løb.
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Der var fra start stor tilslutning til krolfspillet,
og allerede i det første år nåede klubbens
medlemstal op på 46 medlemmer.
I 2018 nåede medlemstallet 75 medlemmer.
Der spilles på følgende tidspunkter:
Tirsdage fra kl. 10.00 - 12.00
Torsdage fra kl. 10.00 - 12.00
Torsdage fra kl. 17.00 - 19.00
Klubben er medlem af Dansk Krolf Union,
der i 2018 nåede et medlemstal på ca. 2.800
medlemmer.
DKU arrangerer turneringskampe med en opdeling i tre divisioner, hvor Otterup Krolfklub har
fem hold med 3. division og to hold i 2. division.
DKU arrangerer derudover hvert år danmarksmesterskaber individuelt og for par.

Hyggeligt samvær bag vores klubhus
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Otterup Tennisklub
Dennis Stender Weise Nielsen, formand | Mobil: 3158 0039

Otterup Tennis
Hvem er vi?
Otterup Tennisklub er en hyggelig klub med
plads til ALLE. Vi vil rumme alt lige fra nybe
gynderen til den mere erfarne spiller.
Vores fælles passion er tennis, men mindst lige
så vigtig, er højt humør og socialt samvær.
Vores værdiord er: Glæde, rummelighed og
sammenhold.
”Spil og hygge for ALLE”
Hver mandag fra d. 6/5 til d. 24/6 inviterer vi til
spil og hygge, hvor ALLE er velkomne.
Du behøver ikke være medlem af klubben. Kom
forbi og prøv tennis.
• Måske har du tidligere spillet tennis, men er
ikke kommet i gang igen?

• Måske vil du gerne se, om tennis er
noget for dig?
• Måske mangler du nogle at spille med?
Kom forbi til mindst 1 times tennis - Vi øver slag,
regler og spiller for sjov :-)
Træning for børn og unge
Vi har i år fået fat i en meget dygtig og erfaren
træner, som hver lørdag fra kl. 10-11, vil stå
for ungdomstræningen. Første træningsdag er
lørdag d. 11/5.
Praktisk om klubben:
Vi har et lille klubhus, hvor der er toilet og
mulighed for bad. Klubben og banerne ligger i
et fint grønt område
omkranset af træet,
hvilket giver dejligt læ
på tennisbanerne.
Klubhus og baner er
placeret på stadionvej
48 i Otterup, lige
bag ved Otterup
idrætscenter. Det er
muligt at parkere lige
ved banerne.
Vi glæder os til at se jer
i Otterup Tennisklub.
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Otterup løberne
Thomas Kristiansen, formand | mobil: 6021 7837 | mail: fam.kristiansen@youmail.dk

Otterup løberne
I sidder nu her med det nye Otterup blad. I den
forbindelse vil vi fra Otterup løberne gerne
fortælle lidt om os, som forening.
Vi er en løbeklub, som mødes fast hver tirsdag
kl. 17.00 og løber ud fra Otterup Idrætscenter.
Desuden mødes vi i mindre grupper om lørdagen
og løber sammen.
Tirsdagstræningen er planlagt i grupper med
nybegyndere (gå – løbehold), et hold med 5 km,
et hold der løber lidt længere omkring de 7 km
og så endelig en 10 km gruppe.
Der bliver aftalt løbetempo, rute m.m. inden
man løber ud, så alle ved, hvad man den dag
skal lave.
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I løbet af sæsonen laver man nogle delmål,
så der er mening med træningen. Det er dog
hovedsageligt i de 2 længste løbegrupper, at
man løber efter en plan. Nybegynderholdet har
dog også en fast plan og et mål, der hedder løb
5 km til Otterup-løbet i september.
Hvad koster det, at være medlem af Otterup-
løberne? Ja 219,- kr for en sæson, hvor man får
mulighed for, at løbe sammen med en masse
andre løbeentusiaster. Desuden arrangerer vi
en sommerfest, hvor vi mødes, løber noget
anderledes løb på tværs af vores normale
grupper med efterflg. grill-fest. Vi har prøvet
multibane ude på Stige Ø, Skyd & Løb (ligesom

skiskydning) m.m. Så arrangerer vi hvert år
Otterup-løbet i samarbejde med fodbold,
håndbold & gymnastik. I den forbindelse giver vi
startnr til vores medlemmer.
Desuden arrangerer vi ”Fyns smukkeste havløb”
i marts måned og ”Nytårsløbet” den sidste dag
på året.

Vi er ca. 70 aktive medlemmer i Otterup-løberne
og der er også plads til dig. Så hvis du/I kunne
tænke jer, at starte op på løb, så mød op tirsdag
kl. 17.00 og tag en snak med os. Så finder vi
bestemt et niveau og gruppe, som passer.
Vel mødt i Otterup Idrætscenter
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Veteran-Nordfyn
mail: lone@veteran-nordfyn.dk

Veteran-Nordfyn
Hyggelige arrangementer for
folk med klassiske– og veteran
køretøjer m.m.
Der er gratis adgang for
både udstillere og publikum
og alle er velkomne.
veteran køretøjer m.m.

Klintebjerg Havnetræf
Hver mandag (april-september) fra kl. 18
Hver mandag fra kl. 18:00 og så længe vi kan holde varmen, er der hygge for os med klassiske og
veteranbiler, samt motorcykler m.m. I år har vi valgt at være der fra 1. april til 30. september.
Vi holder til på det grønne område lige før havnen, på Klintebjergvej 178b, 5450 Otterup.
Medbring gerne madkurven, samt bord og stole. Vi giver te og kaffe.
Her er alle velkomne, og det er ganske gratis.
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Hvem sørger for

TRYGHED
i din bolig?

– sikrer sommerhuse og boliger
med låse, tyverialarm og videoovervågning.
Ring 66 12 43 12 og hør hvad vi kan gøre for dig!
http://thoms-laase.dk
Vi udfører tømrerarbejde for både private kunder og for erhverv, og vi går aldrig på kompromis med kvaliteten. Vi hører hjemme på Fyn,
men vi har kunder og opgaver i hele landet.

Vi løser både små og store
opgaver, og tre ting er
vigtige for os:

Nordfynsfejeren

mail@andersenognielsen.dk • www.andersenognielsen.dk

• Rensning af skorstene og ildsteder
• Renovering af gamle skorstene og
brændeovne
• Rensning
af skorstene
og ildsteder
• Opsætning
af nye
skorstene
• Renovering
af
gamle
skorstene
• Gratis råd og vejledningog

• En fair pris
• Vi holder tiden
• Høj kvalitet

Nordfynsfejeren
brændeovne
• Opsætning af nye skorstene
• Gratis råd og vejledning

Per Hofstedt

Strandvejen 163 - 5450 Otterup
Nr. Næråvej 20 • 5450 Otterup
Tlf. 64 87 11 02
Tlf. 64 87Mobil
11 02
22• Mob.
74 2922
6374 29 63

www.nordfynsfejeren.dk
www.nordfynsfejeren.dk

Nr. Næråvej 20 • 5450 Otterup
Tlf. 64 87 11 02 • Mob. 22 74OtterupBladet.dk
29 63
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Maj Marked

søndag, d. 27. maj kl. 10 - 17 hos Lumby Mølle
Traditionen tro kigger vi også ud med vore gamle
biler og motorcykler. Der er åbent kl. 10:00 - 17:00
og man kan komme og køre, som man har lyst. Det
er et arrangement for hele familien med veteranbiler,
demonstration af gammelt håndværk, børnekræmmermarked, kæledyrstræf, tombola, spillemandsmusik og
udstillinger m.m.

”Alt med hjul”

og Dansk Mølledag.
søndag, d. 16. juni kl. 10 - 16 hos Lumby Mølle
Afholdes, som noget nyt i år, træffet ”Alt med hjul” på Lumby
Mølle sammen med Dansk Mølledag. ”Alt med hjul” bliver
altså en del af møllemarkedet.

Søndag, d. 18. august kl. 12 - 15
hos Lumby Mølle
afvikler Veteran-Nordfyn igen Sortplade på Lumby
Mølle. Det bliver således femte år i træk, at dette
arrangement bliver holdt i samarbejde med Lumby
Mølle. Sortplade er en udstilling for køretøjer,
der er indregistrerede med de gamle sorte emalje
nummerplader.

Se mere på: Veteran-Nordfyn.dk
Mobil: 29 40 61 17
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K
TA
E
AY
AW
GOD MAD, SKÆGGE TIMER,
SJOVE SPIL OG FAMILIEHYGGE

HOS BIELERS

BIELERS
G O U R M E T

STUDENTERGILDE
Langtidsstegt kalveculotte
Helstegt grillet kyllinger

Tomatsalat med feta

Nye kartofler med krydder–
urter, marineret i grøntsager
og basilikum

Spidskålssalat med nødder
og forårsløg

Vanilla panna cotta med
syltet rabarber

Specialiteter + tzatziki og
friskbagt brød

PR. KUVERT

210,-

MIN. 10 PERSONER

BEMÆRK: Vi holder sommerferie 13 juli - 3. august.
Begge dage inkl.
BIELERS GOURMET · STADIONVEJ 50 · 5450 OTTERUP

BIELERS.DK
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Virksomhedsportræt: Otterup Idrætscenter

Otterup Idrætscenter
er byens samlingssted
Unge som ældre kan bruge Idrætscenteret til spændende aktiviteter,
og i Sportscaféen er der mulighed at hygge sig med vennerne.
Tekst og fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus.

banderne. De avancerede lysssensorer bliver
en aktiv del af spillet, når man aktiverer dem.
Lysene skaber bevægelig mål, som man enten
skal ramme eller undgå. Målene ændrer sig
undervejs i spillet. Der er mulighed for at vælge
mellem mange sværhedsgrader. I HyperBowling
kan man få point på flere måder end i ”klassisk
bowling.

15. maj havde Otterup Idrætscenter rejsegilde
på helt nye selskabslokaler og supermoderne
bowlingbaner, og 2. oktober kan Idrætscenteret
i forbindelse med 50 års jubilæet stå klar med
den nye bowlinghal i Otterup, og det markeres
med en jubilæumsuge med masser af aktiviteter
og fester.
HYPERBOWLING
Der kan tilbydes seks helt nye
bowlingbaner, som kan give en
sjov fornyelse, der kan give større
interesse for bowlingspillet. Der
kommer helt nyt udstyr i hallen
– lige fra sko og bowlingkugler
til computere og keglesættere,
så der skabes gode faciliteter i
den spritnye hal. Det nye system
hedder Hyperbowling, og er det
første i Skandinavien.
Kort fortalt går HyperBowling ud
på, at man har indsat avancerede
lys- og bevægelsessensorer i
50

Maj 2019 | Nr. 1 | www.OtterupBladet.dk

Byens samlingssted
Efter den store ombygning og ny bygning i 2018
er Otterup Idrætscenter blevet byens samlingssted, hvor mange sportsgrene på tværs af
hinanden og Nordfyns kommunes genoptræning
kan mødes. I sportscafeen er der rig mulighed
for at samle sig og være en del af det sociale
miljø, der er i centeret.

Alle er velkomne
i Bygma Otterup

Bygma er for håndværkere og private, der vil have produkter
i professionel kvalitet. Det er derfor, vi siger:

Bygma Otterup
Hjorslevvej 2
DK- 5450 Otterup
Tlf: 64822233
Email: otterup@bygma.dk

Åbningstider
Byggecenter:
Man-fredag: 6:30 - 17:00
Lørdag 9:00 - 13:00
Søndag: Lukket

Åbningstider
Trælast:
Man-fredag: 6:30 - 17:00
Lørdag:
09:00 - 13:00
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Sejlklubben Egensedybet
Erik Hansen, Formand | mobil: 2163 9050 | mail: eh@famhan.com

Er du vild med vand?
Mange i Otterup er ikke klar over, at Otterup
Lystbådehavn og Sejlklubben Egensedybet er en
af de mange fritidsmuligheder, der ligger ganske
tæt på Otterup by og Odense Fjord.
Lystbådehavnen er et naturligt samlingspunkt
for byen, og målet er at inspirere alle – unge
som gamle – til at benytte de fantastiske
muligheder, som havnen rummer. Hvem bliver
fx ikke lykkelig af lidt sol i kinderne og lyden af
bølgeskvulp mod bolværket?
Vi glæder os til at tage imod en hel masse
nysgerrige og sommerparate mennesker, der
har lyst til at tilbringe en tid med hinanden og
os ved havnen. Og forhåbentlig vil mange af jer
få lyst til at vende tilbage og på sigt være en
endnu større del af pulsen ved vandet ved at
benytte sig af alle de aktivitetsmuligheder, som
vi sammen har adgang til.

gode, spændende og hyggelige faciliteter som
et socialt samlingspunkt, uanset hvordan man er
tilknyttet på kryds og tværs.
Kom og vær med i Sejlklubbens
aktiviteter:
Det drejer sig ikke kun om traditionel sejlads,
men også mulighed for at hoppe om bord på
en båd og høre om sejlerlivets glæder og få en
kop kaffe og en snak. Hver onsdag i sæsonen
holder vi aftenkapsejlads, så her er det muligt
at komme med ombord og få nogle spændende
timer på vandet med erfarne sejlere. Efter
aftensejladsen er der fælles hygge i klubhuset.

Vi vil gerne være med til at åbne lystbådehavnen
op for lokalbefolkningen, så det bliver mere
naturligt for alle at benytte havnen med dens

Vores instruktører giver dig mulighed for at
komme ud og sejle i forskellige bådtyper som
Fevajolle, optimistjolle, Terajolle, Hobicat 16 og
vores lynhurtige SB 20. Hver tirsdag i sæsonen
sejler ungdomsafdelingen, så her er det muligt
at komme på vandet og få nogle spændende
og lærerige timer, sammen med vores erfarne
instruktører. Efter aftenens træning sluttes der
af med fælles hygge og hjemmebagt kage i
klubhuset.
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Sejlklub er også mange andre aktiviteter i løbet
af året. Tag madkurven med og besøg vores
bålhytter, der ligger næsten i vandkanten, med
en fantastisk udsigt over fjorden og måske et
havørnekig. Det er også muligt at leje vores
Shelter, hvis du har brug for en aften med
stjernekig og fuglesang i uforstyrret fred og
ro. Alt knyttet op til moderne faciliteter med
Handicaptoilet, Badefaciliteter og meget mere.
Det er også muligt at fange krabber og lade dem
lave krabberæs, på vore krabbevæddeløbsbane.
Du kan blive medlem af Sejlklubbens Venner,
der afholder en masse spændende aktiviteter
i løbet af året og foredragsaftener i løbet af
vintersæsonen.

Fakta om Otterup Lystbådehavn
og Sejlklubben Egensedybet:
•O
 tterup Lystbådehavn er et andelsselskab, der
primært står for faciliteterne af havnen. Her
kan du sælge, købe eller leje plads i havnen.
Læs mere på:
http://www.otteruplystbaadehavn.dk
• S ejlklubben Egensedybet er en forening, der
primært står for alle aktiviteterne. Du betaler
et kontingent og for leje af en sejljolle.
Læs mere på:
http://www.sejlklubben-egensedybet.dk
• S ejlklub & Havn er beliggende Bogøvej 71-73
5450 Otterup.
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Sportsrideklubben Bogø
Helle Dalver, kasserer | mobil: 28725898 | mail: hdalver@gmail.com

Kalender jun-sep 2019
21-23 juni
		
		

Springstævne Pony og Hest (C+D)
• Springklasser for Pony og Hest
• Fynsmesterskab for Hold Pony

9-10-11 aug. Dressurstævne Hest (C+D)
		
• Dressurklasser for Hest og Pony
		
•C
 hampionater for 4-5-6-7 års
(med nogle af Danmarks dygtigste ryttere)
		
• Fynsmesterskab for Hold Hest
13-15 sep.
		

Dressur og springstævne Pony og Hest (D)
• Med 5. kval. Til D7-mesterskab Dressur

Som altid er der gratis adgang til alle stævner
og cafeteria med lækker mad og drikke.

Sportsrideklubben Bogø, Bogøvej 21, 5450 Otterup
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OtterupBladet er i postkasserne
For første gang er OtterupBladet husstandsomdelt i Otterup.
Med samarbejde med Otterup Lokalråd er
OtterupBladet blevet foreningerne og spejdernes
talerør i Otterup. OtterupBladet laves af
Kornelius Marketing ved Morten Kornelius og
Blæsbjerghus ved Erling Jensen.
Første udgave af OtterupBladet er på 56 sider,
men der er basis for større sidetal, så ønsker din
forening også at være med i samarbejdet, så
kontakt:

Oplaget er på 2500 ex.
OtterupBladet er GRATIS
Bladet finansieres via annoncer i bladet, så det
er gratis for modtagerne – og det er gratis for
foreningerne at få omtale i bladet.
Foreningerne er med til at skabe indholdet i
bladet, og derfor er det dejligt, at der allerede
er så mange foreninger, der bidrager med stof til
OtterupBladet.
Første udgave af OtterupBladet er omdelt i
weekenden den 25.-26. maj.
Næste udgave omdeles i weekenden 31. august /
1. september. Der er deadline 31. juli.
Der leveres stof til Erling Jensen,
ej@blaesbjerghus.dk
Du kan læse nærmere om OtterupBladet på
www.OtterupBladet.dk

Erling Jensen
Mobil: 2164 7869
Mail: ej@blaesbjerghus.dk
eller
Morten Kornelius
Mobil: 6178 1880
Mail: morten@kornelius-marketing.dk
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REAL MUSIC · REAL FOOD

Ditlevsdal

4.- 5. JULI 2019
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