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Otterup Lokalråd
Franz Rohde| mobil 2460 2773 | mail: franzrohde@yahoo.dk

Det lysner
Af Franz Rohde
I skrivende stund er der grobund for optimisme i
forhold til Corona og de mange begrænsninger,
denne virus har medført for os alle.

på den måde være med til
at bevare en by med liv og
muligheder.

Hvor alvorlige de mange restriktioner har været
for os, det er der selvfølgelig stor forskel på.
For nogen har det været træls og irriterende,
for andre en tid med angst og nervøsitet, og
for andre igen et langt år med uvished for ens
virksomhed/forretning og ens økonomiske
situation.

Men også vore mange foreninger har haft et
vanskeligt år, og det er næppe helt forbi med
trængslerne endnu.

For Otterup som by er det vigtigt, at vores
forretninger og andre virksomheder kommer
godt ovenpå igen, og derfor skal der fra vores
side opfordres til at støtte de lokale.
Lad os handle bare lidt mere lokalt og lad os
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Mange arrangementer har ikke været gennemført, og mange bliver det nok heller ikke i år – og
i hvert fald næppe på normale betingelser.
Derfor er rigtig mange af vores lokale foreninger
også udfordret på økonomien. Mange foreninger
er afhængige af indtægter fra arrangementer
i løbet af året. Så der er lavvandet i mange
foreningskasser nu.

Heldigvis er udmeldingen fra flere foreninger,
at medlemmerne i stor stil har bakket op og
har beholdt medlemskabet – trods manglende
foreningsaktiviteter. Stor ros til lokalbefolkningen for denne opbakning.
Lad os fortsætte den gode opbakning – og
lad os huske, at der går noget tid, inden vi er
tilbage ved normalen – også i vores mange
foreninger.
For Otterup Lokalråd har det sidste år også
været helt særligt. Vi måtte springe en generalforsamling over, og vi kunne ikke afholde møder
og debatter, som vi gerne ville.
Vi nedsatte en arbejdsgruppe med fokus på
udviklingen i midtbyen – det arbejde blev også
bremset af Coronarestriktioner, men vi fik
afleveret et budskab om, at vi ønsker en samlet
plan for udviklingen af hele byen. Særligt blev
der opmærksomhed om vores forslag til mulige
aktiviteter i, og indretningen af den kommende
bypark på arealet bag biblioteket.

Dette skyldes ikke mindst ønsket om, at der
etableres et nyt seniorhus i bymidten, og her
ville det være muligt at bytte grunden for
det nuværende seniorhus med et stykke jord
længere nede i arealet ved den nye bypark. Det
kan både give seniorhuset en central placering
i byen og trække byparken frem og gøre denne
synlig i bybilledet.
I Otterup Lokalråd vil vi selvfølgelig gerne have
en debat og en lokal medindflydelse, når der
udvikles i vores by. Derfor er det også ekstra
ærgerligt, at det ikke har været muligt at
holde nogle medlemsmøder, hvor flere kunne
komme til orde – og flere ideer og holdninger
kunne blive vendt. Lokalrådet har heller ikke
kunne mødes med repræsentanter fra Nordfyns
Kommune om vores ideer.
Vi håber, det bliver muligt i den nærmeste
fremtid, for vi mener, at lokalt engagement er
vigtigt. Lad det i den forbindelse også blive
nævnt, at vi gerne vil have flere unge til at
deltage.

Vi glæder os til, at vi igen kan mødes på torvet til en masse hygge. Fotos: Stig 5450.
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I Bogense arbejdes der nu også med at etablere
et lokalråd. Vi har tilbudt dem at dele vores
erfaringer med dem, hvis de ønsker det.

I Otterup Lokalråd ser vi frem til et godt år, hvor
vi håber, at mange af os ses og mødes i vores
dejlige by, og hvor vi håber at se mange af jer til
kommende arrangementer.

Vi tror, vi kan styrke både vores lokalråd og
det kommende lokalråd i Bogense, hvis vi kan
samarbejde på nogle områder.
Vi ønsker os fx fortsat et bedre samarbejde med
kommunen, når der skal udvikles i vores by. I
sådanne sager kan vi stå stærkere sammen end
hver for sig.

Stige Blomster – ikke bare en vejbod
Tekst: Erling Jensen, Blæsbjerghus.
Da jeg besøgte Stige Blomster viste Michael H.
Hansen mig vognen med farvestrålende stauder.
Det var et dejligt syn at se de flotte blomster.
- Her hos Stige Blomster kan man købe to
Michael H. Hansen er tredje
generation hos Stige Blomster.
Hans farfar grundlagde gartneriet i
1930, og havde i mange år salg fra
vejboden. I dag er Stige Blomster
en miljøvenlig virksomhed, der er
indrettet, så at alle kunder, også i
denne coronatid, har god plads til at
gå rundt og nyde de mange planter.
Klip kuponen ud i annoncen
på side 11 og få rabat.
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andenårs stauder for kun 100 kr. En normal
etårig staude koster 45 kr., men her kan du køre
hjem med store stauder, som hurtigt i haven
vokser og bliver til store flotte blomster i haven,
lød det fra Michael H. Hansen

TAKE AWAY

Bes
TLF. tilling:
6482
2343

OTTERUP BOWLINGCENTER
Bieler Brasserie (mandag - lørdag) fra kl. 12 - 19
Flæskestegssandwich med rødkål og agurkesalat

60,-

Kyllingesandwich

60,-

Børnepizza

60,-

Fish ’n’ chips med tatarsauce

89,-

Cæsarsalat med kylling, bacon og brødcrutoner		

89,-

Spareribs med coleslaw og pommes frites

125,-

Stegt laks med persillekartofler og sauce beurre blanc		

175,-

Unghanebryst med chorizo, persillekartofler og svampe-tomatcreme

175,-

Kalveschnitzel med pommes sauté og smørsauce

199,-

250 g rib-eye med hjemmerørt bearnaise, råstegte kartofler og salat

210,-

Oksemørbrad med røget skinke og pebersauce

199,-

Ostetallerken med fire slags oste og hjemmelavet brød – 99,-		

99,-

Nøddetærte med is		

75,-

Weekendmenu (fredag - lørdag)		
2 eller 3-retters menu		

Bestilles senest torsdag
250,- / 300,-

• Blinis med stenbiderrogn, rødløg og cremefraiche
• Steak med løgkompot, hjemmelavet hvidløgssmør, nye asparges og spidskål
• Chokoladekage med karamel og havsalt

4-retters menu		

350,-

• Stegt tun i nigellafrø på salat med dildolie
• Saranoskinke med svampecreme
• Ribeye steak med pebersauce, ristet svampe, bagt spidskål og nye kartofler
• Chokoladekage med karamel og havsalt

OTTERUPBOWLINGCENTER.DK
Otterup Idrætscenter | Stadionvej 50 | 5450 Otterup
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Seniorhuset
Formand Carsten Eberhard | mobil: 2044 2782 | mail: carsten@eberhard.dk

Seniorhuset Otterup
– hvad sker der?
Det har mange brugere af Seniorhuset Otterup
spurgt sig selv om. Med god ret. Men kort før
påske besluttede Brugerrådet og personalet
i Seniorhuset at sende en lille påskehilsen
til alle brugerne. Det blev en potte med tre
påskeliljeløg, som i løbet af få dage blev til en
dejlig forårsbebuder.
Og der er forhåbentlig også forår på vej for
brugerne af Seniorhuset. Men indtil videre og
frem til 21. maj er Seniorhuset fortsat lukket
ifølge Folketingets langsigtede genåbningsplan.
Måske med coronapas? Det ved vi ikke endnu.
Og vel forudsat at smittetallene er stabile. Måske
før - hvis Fol-ketinget bliver enige om det.
Men nu kommer der gang i udetræningens store
hold, (der kan holde varmen i aprilsvejret) og
fra maj forventeligt også stolemotion udendørs.
Tina kører også skærmhold med yoga/
seniormotion.
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Seniorhuset
Otterup

Så aktiviteterne er så småt ved at komme i
gang igen. Vi håber, at vores mange brugere vil
slutte op om Seniorhuset igen, så vi kan få god
gang i det sociale samvær samtidig med, at vi
kan hygge os med en aktivitet. Brugerrådet og
personalet vil holde brugerne orienteret om,
hvilke aktiviteter der kan sættes i gang, så
snart vi har kendskab til reglerne. Vi skal derfor
opfordre brugerne og alle andre, som er interesseret i Seniorhusets aktiviteter om at kontakte
huset på mail metj@nordfynskommune.dk eller
telefon 64 82 85 45 og giv os jeres mailadresse
eller telefon-nummer, så vi har mulighed for at
kontakte jer med nye informationer hurtigt.
Vi håber, at vi snart kan ses igen i Seniorhuset
Otterup.
Brugerrådet.

Morud IT service
Din lokale IT expert - erhverv & privat

Vi løser alle opgaver

Vi tilbyder hjælp med alle
typer opgaver! Vi har en
expert som kan hjælpe dig

IT sikkerhed

Lad os tage et kig
på din IT-sikkerhed!

IT Support

Vi tilbyder support
døgnet rundt!
365 dage om året

+45 61 68 43 83
support@itexperterne.dk

Vi er en del af IT Experterne - www.itexperterne.dk

STORT UDVALG AF BØGER, SPIL OG LEGETØJ
til de dejlige dage på stranden eller regnvejsdagene foran kaminen.

Otterup Bog & ide
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.bog-ide.dk/otterup/
facebook.com/Otterup Bog & ide

✓ Kvalitetsarbejde udført af fagfolk
✓ Få et tilbud til aftalte tid og pris
✓ Mange års erfaring at trække på

Anlægsgartner med mange års erfaring
Qvick Grønne Service vedligeholder, renoverer og nyanlægger haver i alle
størrelser og stilarter. Vi laver nye terrasser, lægger sten og fliser, opsætter
hegn, planter nyt og meget, meget mere.

Professionel
træfældning

Træfældning til markedets skarpeste pris.
Mulighed for topkapning og udskæring til brænde.

TIMEPRIS

325.EKSL . MOMS
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QVICK GRØNNE SERVICE | CVR: 35580786 | Horseløkken 39 | 5450 Otterup, Nordfyn | Tlf. 20 23 18 90

Otterup Gymnasterne
Anne Nygaard, formand | mobil: 2624 4807 | mail: otterupgymnasterne@gmail.com

Otterup Gymnasterne hylder
frivillige ildsjæle!
Tekst: Amalie Margrethe Mogensen
Billeder: Arkiv, Lotte Pedersen & Mia Fritze
Sæson 20/21 ville normalt afsluttes med
forårsopvisninger i marts, men selvom sæsonen
blev en kort fornøjelse for vores medlemmer,
har enkelte hold holdt gejsten højt. Nogle af
vores trænerteams valgte at udnytte de lempede
restriktioner i marts, hvor de var hurtige og
kreative med at etablere udendørs træning for
deres gymnaster med god afstand, som I kan
se billeder af her på siderne. Flere hold har
også valgt at forlænge sæsonen i takt med at
restriktionerne lempes, og vi forhåbentlig kan se
frem mod en sommeropvisning i Søndersø.

Caroline og Oliver i fuld sving med at aktivere
gymnasterne.

Motion, Puls & Styrke udendørstræning.

Rytmepigerne træner foran hallen.

Foreningens vandrefad og pokaler
Hvert år uddeles foreningens vandrefad og
pokaler til nogle af vores frivillige, der har gjort
en ekstra indsats. Samtidig vil vi også sige tak til
8
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Fortsætter side 10

Virksomhedsportræt Bygma Otterup
Hjortslevvej 2, 5450 Otterup | Tlf. 6482 2233 | E-mail: otterup@bygma.dk
www.bygma.dk/butikker/otterup/

Bygma er blevet ombygget
Af Erling Jensen, Blæsbjerghus.

- Vi kunne i januar og februar kun have
åbent for erhvervskunder på grund af corona
restriktionerne. Og det var selvfølgelig kedeligt,
at vi måtte afvise vores private kunder. Det gav
en mindre omsætning, men det gav os også
mulighed for at få lavet en ombygning, fortæller
Flemming Rosendal, direktør i Bygma Otterup.
Butikschef Svend Hansen tilføjer, at det har givet
en bedre indretning, at der nu ved indgangen
er en stor afdeling med arbejdstøj, hvor
produkterne bliver præsenteret meget bedre.
Afdelingen indeholder flere kendte mærkevarer
som Mascot, Helly Hansen, FE Engel, Snickers,
Airtox og Brynje sikkerhedssko. Her er det også
muligt at få profileret sit firma med tryk på tøjet.
Tøjafdelingen var tidligere placeret bagerst i
butikken. Her er haveafdelingen nu placeret, der
dermed er blevet mere synlig. Udstillingen der
tidligere havde plads ved indgangen, har fået ny
plads på 1. sal.
Coronaen har medført god omsætning i 2020
Omsætningen i Bygma har siden, at coronaen
brød ud i marts i 2020, været god. Nu hvor det
ikke har været muligt at rejse til Udlandet, har
mange brugt tiden til at få renoveret og ombygget, bl.a. i sommerhusene ved stranden. Bygma,
der er en familieejet dansk kæde, kan tilbyde alt
hvad man skal bruge, når der skal bygges om.
Der er en omfattende Trælast, og inde i butikken
kan man købe forskellige maskiner, tilbehør,
værktøj, maling m.m. Der ansat 23 medarbejdere i Bygma Otterup, og kunderne kan altid få
den bedst mulige faglige vejledning. Den gode

service gør, at folk i Otterup og omegn gerne
kommer forbi Bygma og gør en god handel.
Flemming Rosendal har været direktør i Bygma
Otterup fra november 2010, og butikschef Svend
Hansen har til juni, været ansat i to år. Han har
stor erfaring fra 29 år i branchen og er glad for
sin nye tilværelse hos Bygma Otterup.

Den nye afdeling med
arbejdstøj, placeret tæt ved
indgangen, har medført en
meget bedre indretning af
butikken.
Svend Hansen er butikschef
i Bygma.
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ALLE vores frivillige – uden jer, ingen forening,
og vi er meget taknemmelige for jeres indsats
og gejst trods sæsonens udfordringer!
Foreningens vandrefad går i år til
Anne Dorte Schaldemose
for hendes engagement i foreningen og hurtige
omstillingsparathed, da nedlukningen ramte
hendes Yoga-hold, og hun siden da virtuelt
har sendt live-yoga til sine gymnaster. Ud
over dette har Anne Dorte været en del af
Otterup Gymnasterne i mange år, både som
instruktør og bestyrelsesmedlem. Anne Dorte
giver også gerne en hånd med til foreningens
arrangementer.
Foreningens 5 års jubilæumspokal går
til Line Kjøller
for hendes store engagement på flere af
foreningens børnehold, samt hendes altid
gode humør og imødekommenhed. Line har
været aktiv i foreningen i mange år, både som
gymnast og instruktør, samt ivrig hjælper til
foreningens arrangementer og på andre hold.
Line er god til at motivere de unge gymnaster,

og det afspejler sig i deres glæde ved hende.
Foreningens 10 års jubilæumspokal overrækkes til trænerteamet på Juniormix,
for at holde humøret højt under nedlukningen
og fortsætte træningen virtuelt. Juniormix startede sæsonen godt ud med at have en næsten
fordobling af gymnaster. Siden nedlukningen
har de sendt live træning, og siden det blev
muligt, har trænerteamet aktiveret holdets
gymnaster på hallens udendørsarealer.
65 år i gymnastikken
I år er det 65 år siden, at Inge Sørensen
begyndte sin gymnastikkarriere, og vi vil ønske
jubilaren tillykke og samtidig hylde Inges
engagement og indsats.
Inge er i sin tid uddannet ved Ollerup som
18-årig og har siden været aktiv i flere
lokalforeninger igennem tiden, bl.a. i
Kølstrup, Grindløse, Skovdalen, Hasmark/
Norup og OR-79. Igennem årene har Inge ledet
Fortsætter side 12
Jubilar Inge Sørensen.
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Åbningstid
Alle dage: 10.00 – 17.00

✁

10%
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

gymnastik til både klaverspil, kassettebånd, CD
og digitalt efterhånden som teknologien har
udviklet sig. De sidste mange år har hun været
en del af Otterup Gymnasterne (og tidligere
OB&IK), hvor hun har gjort en stor indsats
med Seniordamerne og Stolegymnastik M/K,
samt altid været flittig hjælper ved foreningens
arrangementer.
Inge er engageret og ansvarsbevidst og bruger
meget tid på at forberede sig. Hun deltager
trofast i foreningens møder, hvor hun er med til
at præge foreningens tiltag og fremgang. Det
sætter vi i bestyrelsen og blandt de resterende
instruktører stor pris på!
Inge har i mange år deltaget i DGI’s Landstævner og er et velkendt ansigt i gymnastikken,
hvor hun er anerkendt for hendes erfaring og
kompetence. Desuden har Inge i flere år haft
sommergymnastik med opvisninger i Allerup
Gamle Have. Inge er meget vellidt, og flere af
hendes gymnaster følger hende i flere år på
hendes forskellige hold.

65 års jubilæet. Vi glæder os igen til at se dig
i gymnastikkens lokaler, når næste sæson
starter!
Tak til sponsorer!
Igen i år har vi haft salg af støttebeviser, hvor
der har været gode gevinster at hente, takket
være en række gavmilde sponsorer, som vi her
vil sige stort TAK til: Anne K, Artico, Askepot,
Automester Autodan, Butik Lille Per, Bygma
Otterup, Cykel Galleriet, Intersport Otterup,
Kari, Matas, My Red Bag, Nordfyns Bank,
Ostehuset, Otterup Apotek, Otterup Boghandel,
Otterup Farvehandel, Otterup Vinduespolering
og Supercharged Sportswear.
Tilbage er der kun at sige: Pas på hinanden og
så ses vi forhåbentligt snart!
Otterup Gymnasterne

I en del år har Inge fulgtes ad med Ellen
Jørgensen, hvor de har ledet Stolegymnastik og
Seniordamerne i tæt samarbejde. De har fulgtes
ad til kurser, hvor de er ivrige efter at udvikle
sig, trods de mange års erfaring i rygsækken!
Inge og Ellen er vellidt blandt deres gymnaster
og hygger om dem ved flere gange i løbet af
sæsonen at arrangere kaffe-/kage-/smørrebrøds-sammenkomster i foreningens lokaler.
Inge har en stor passion for gymnastikken og en
stor interesse i at bringe denne videre i familien.
Hun er et forbillede for sine børn, børnebørn og
oldebørn, som også i stor grad har interesse for
gymnastik.
Vi vil sige stort TAK til Inge for hendes indsats
og engagement i gymnastikken og tillykke med
12
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Overrækning af fad og pokaler.

FÅ DIN SIDSTE VILJE

GØR DET LETTERE
FOR DINE KÆRE

T

Vi står klar til at byde indenfor

Få en snak om
et smukt farvel
Vi kan vejlede dig i at udfylde Min sidste vilje

64823132
OtterupBladet.dk | Nr. 2 | Maj 2021
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De Grønne Pigespejdere
Pia Hofstedt | Tropleder hos De Grønne Pigespejdere i Otterup
mobil: 2336 6604 | mail: piahofstedt@gmail.com

Spejderliv i en Coronatid
Hos De Grønne Pigespejdere i Otterup

Så blev vi igen lukket ned pga. Corona, men
det betød sandelig ikke, at spejderaktiviteterne
blev lukket ned hos De Grønne Pigespejdere i
Otterup. Nej - her fortsatte vi bare alle vores
aktiviteter digitalt, for vi mener det nemlig, når
vi synger:
For er vi spejder eller ej,
Mukker vi når det gælder nej,
Give op når modgangen melder sig,
Er IKKE noget for os.

her mulighed for at lave en masse kreative og
alternative spejderaktiviteter, som selvfølgelig
skulle dokumenteres i form af billeder på vores
Facebookside.

Her blev der bygget tårne af Lego, bøger,
toiletruller og spaghetti med skumfiduser. Der
blev lavet kunst og skulpturer af genbrugsting,
budskaber på sten og hjemmelavet modellervoks. Ting fra naturen blev brugt til spil og leg,
samt gamle spejderdyder som gode gerninger
blev genindført.
Der var i alt 20 opgaver/aktiviteter at vælge
imellem, hvoraf hver spejder skulle gennemføre
og dokumenterer ni opgaver, som vil udløse et
mærke til uniformen.
Hjemmespejderi
Efter nytår gik vi i gang med endnu en omgang
Hjemmespejderi, og som i foråret 2020, var der
14
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Digital fastelavnsfest
Under normale omstændigheder holder De
Grønne Pigespejdere i Otterup en fastelavnsfest,
Fortsætter side 16

Virksomhedsportræt Nanok Consulting ApS
Rolundvej 1, 5260 Odense S | Tlf. 6482 2610 | info@nanok.dk – www.nanok.dk
Indehaver: Martin Kingo

Hos Nanok Consulting
får du IT-SIKKERHED
Af Erling Jensen, Blæsbjerghus.
Det er en selvfølge, at Nanok Consulting har
24/7 IT-SUPPORT, for firmaet er altid parat til
at sørge for, at IT´en fungerer hos de mange
firmaer, der har valgt at outsourche IT-SIKKERHEDEN. Det er vigtigt, at der altid er hurtig
og effektiv kontakt, hvis der opstår problemer
med IT i firmaet, og derfor er det væsentligt at
samarbejde med Nanok Consulting.
Martin Kingo har været indehaver af Nanok
Consulting de sidste fire år. Han kom i 2007 som
25 årig i voksenlære som datatekniker i firmaet,
og sammen med fire medarbejdere står han for
at servicere de mange kunder, som firmaet har
samarbejde med.
1. februar flyttede Nanok Consulting fra kontoret
i Søndergade i Otterup til Rolundvej i Odense S.
Tæt ved motorvejen. Firmaet har en del kunder
i Otterup, men kundegrundlaget er større i
Odense, og det var derfor naturligt at flytte
firmaet, der blev grundlagt af Thorbjørn StegelNanok, isjørnen er firmaets vartegn. Hannen kan
blive cirka 2,8 meter lang og veje op til 700 kg,
hvilket gør den til den største bjørneart.
Martin Kingo bor sammen med sin hustru og tre
børn i Bullerup.

mann i 2002. Han gav firmaet navnet Nanok,
der betyder isbjørn på grønlandsk, og han havde
flere gange opholdt sig på Grønland, så der
gennem årene har været en tæt tilknytning til
Grønland. Derfor har Nanok Consulting også en
del grønlandske kunder, bl.a. firmaer som har
over 200 medarbejdere.
En fast aftale er
væsentlig
Hos Nanok Consulting
kan man få hjælp til
IT-Infrastrukturen,
Remote Backup, Office
365 og køb af hardware
og software. Supportfunktionen er væsentlig,
så man kan få hjælp vedr.
fejl og mangler. Hjælp
til alt IT, hvad man ikke
selv ved noget om. Det
er derfor en god ide at
have os som konsulenter,
fordi vi har fokus på
rådgivningen, og vi lever
af at have en komplet
IT-afdeling. Det er derfor
væsentligt at have en fast
aftale med os, så der er
den nødvendige sparring,
så der er sikkerhed for, at
alt IT fungerer, fortæller
Martin Kingo.
OtterupBladet.dk | Nr. 2 | Maj 2021
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med udklædning, tøndeslagning, fastelavnsboller og en masse sjov og spas. Dette er meget
svært at gøre digitalt, men vi forsøgte alligevel
gøre fastelavn lidt festlig. Opgaven lød her
at lave og dekorere en maske, eller male en
maske på dig selv med ansigtsmaling, tage et
billede og lægge det op på vores Facebookside
den dag, hvor vi skulle have holdt vores
fastelavnsfest. Vi mødtes sidst på dagen i vores
digitale forum, hvor vi kunne få fornemmelsen
af fællesskabsfølelsen, og få vores vanlige
hyggesnak i forbindelse med vores traditionelle
fastelavnsfest.

Digital Tænkedag
Som spejder fejrer vi hvert år vores stiftere Lord
Baden-Powell og hans kone Lady Baden-Powell
fødselsdag d. 22. februar, og dette gør vi ved at
holde tænkedag, hvor vi tænker på børn i andre
16
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lande, som måske ikke har de samme muligheder som os. Dette blev også gjort digitalt,
hvor opgaven lød at lave et kunstværk, en ret
eller et bagværk der symboliserer et andet land,
tage et billede af det og lægge det op på vores
Facebookside d. 22. februar.
#gå-challenge2021
I forbindelse med Corona nedlukning har de hos
De Grønne Pigespejdere i Danmark, udviklet
en aktivitet #gå-challenge2021 med tilhørende
mærke til uniformen. Aktiviteten går ud på, at
f.eks. hver pigespejder i Otterup Trop har 28
dage til at gå mindst 30 km, og går man op
til 75 km, kan man sætter ekstra X’er på sit
mærke. Efter de 28 dage regner vi sammen,
hvor mange kilometer vi har gået tilsammen.
Hos De Grønne Pigespejdere i Otterup satte vi
os et mål at, vi ville gå til Kroatien.
Fortsætter side 18

Bliv
BYGMASTER
medlem og få 10% rabat
på mere end 80.000 varer

BYGMA OTTERUP
Hjorslevvej 2 . 5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 33
Mail: otterup@bygma.dk

ÅBNINGSTIDER:
Man-fredag: 06.30-17.00.
Lørdag: 09.00-13.00
OtterupBladet.dk | Nr. 2 | Maj 2021
Følg os på
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Vi var så heldige, at mens vi var i gang, blev
der åbnet lidt op, så vi måtte mødes udendørs.
Vi fik derfor muligheden for også at gå fælles
ture. Vi arrangerede fælles gåture ved skov,
strand og på landevej, og en enkelt gang kom
vi forbi en bålplads, hvor vi kunne lave indbagt
bålpizza. Men det bedste af det hele var, at vi
kunne se og mærke fællesskabet rigtigt igen, og
målet blev nået. Vi gik hele vejen til Kroatien i
marts måned.

18
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Få DriveSafe i din hverdagsbrille og reducér ubehaget
ved blænding i traﬁkken
Er du én af de mange danskere, der føler
sig utryg ved at køre i mørke? Så er ZEISSglas med DriveSafe måske noget for dig.
Drive Safe brille glas fungerer normalt i
dagslys, men kan reducere ubehaget ved

blændinger fra modkørende, skærper dit
syn i mørke og gør det lettere at skifte fokus
mellem vejen og instrumentbrættet. Book
allerede nu en synsprøve på nytsyn.dk
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Sejlklubben Egensedybet
Erik Hansen, Formand | mobil: 2163 9050 | mail: eh@famhan.com

VIL DU MED UD PÅ HAVET?
Vi har mødt et ’hav’ unge seje sejlere, fra
Sejlklubben Egensedybets ungdomsafdeling, der er godt i gang med
deres klargøring til endnu en fartfyld sæson.
Her ved Otterup Lystbådehavn træner unge
‘Hobie Cat 16” sejlere flere gange om ugen. Stolt
fik de fortalt os en masse spændende oplevelser,
de har sammen, og om deres vildt imponerende
fælleskab de har her i sejlklubben.
Her går det stærkt når de er ude på vandet –helt
op til 50 km/h. Udover de træner ihærdigt her
ved Egensedybet, tager de også rundt til flere
stævner i hele landet, sågar hele verden, og
deres næste mål er EM.
‘Feva Jolle’ juniorsejlere, fik også imponeret os
med deres vildt mange og spændende fortællin-

20
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ger. Holdet træner hårdt, og de tager også rundt
til stævner i hele landet -faktisk fik et team her
nuppet en flot bronze placering til sidste DM, og
måske venter der også deltagelse til EM for dem.
Det er tydligt at mærke, at begge hold har et
stærkt fælleskab. De hygger sig max og har et
fantastisk venskab - i hvertfald så længe de er
på land. For ude på vandet konkurrerer de hårdt
mod hinanden.
Vidste du, at sejlklubben herude er kendt for
at være det største danske samlingspunkt for
’Hobie Cat 16’ og, at det er den mest aktive
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sejlende klub i Danmark. Til begge hold
kommer sågar sejlere fra øvrige Fyn for at være
med her i deres Sejlklubben Egensedybets
ungdomsafdeling.
Har du også lyst til at blive en sej ‘Hobie 16’
eller ‘Feva’ sejlere?
Her er alle velkomne til at lære at sejle - børn,
unge og sågar voksne.
Mød op i Sejlklubben Egensedybets
ungdomsafdeling, som du finder ved Otterup
Lystbådehavn, Bogøvej 71, Otterup. Her mødes
de hver tirsdag kl. 18.00, i perioderne maj-juni
og august-september (mød gerne op kl. 17.45).
Bare sige hej -de vil hurtigt få dig til at føle dig
velkommen. De glæder sig i hverfald til at se
dig, også hvis du ‘kun’ vil se dem træne ude på
vandet.

ungdomsleder, Klaus Måhr, mobil: 40459588.
Kæmpe tak til alle jer vildt søde og nu seje
sejlere, for at I tog os med rundt på jeres
spændende ’legeplads’.
Vi glæder os til at følge jer!
VI ER VILDE MED FRILUFTSLIVET HER PÅ
NORDFYN!
Med venlig hilsen
Erik Hansen
Formand
Sejlklubben Egensedybet

Du finder mere info på linket her: https://www.
sejlklubben-egensedybet.dk/laer-at-sejle, og
du er altid velkommen til at kontakte deres

OtterupBladet udkommer
hver anden måned
OtterupBladet udkommer hver anden måned

Nr. 6: Omdeles 4.-5. december

OtterupBladet er bladet, hvor spejdergrupper,
idrætsforeninger m.fl. hver kan få gratis omtale.

OtterupBladet udgives af
Erling Jensen, mobil: 2164 7869
Mail: ej@blaesbjerghus.dk
www.blaesbjerghus.dk

Omdeling i 2021:
Nr. 2: Omdeles 1.-2. maj
Nr. 3: Omdeles 12.-13. juni
Nr. 4: Omdeles 28.-29. august
Nr. 5: Omdeles 23.-24. oktober
22
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Morten Kornelius, mobil 6178 1880
Mail: morten@kornelius-marketing.dk
www.kornelius-marketing.dk
OtterupBladet har samarbejde
med Otterup Lokalråd.

Nordfynsfejeren
• 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

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

STENHUGGER

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 74 29 63
DIN
www.nordfynsfejeren.dk

BEDEMAND

LÆS BEGGE VORE
HJEMMESIDER

GRAVSTEN
i alle prislag
og størrelser

64 82 10 71
www.otterup-stenhuggeri.dk

Besøg vor store udstilling og få gode råd ∙ Ørkebyvej 5 ∙ 5450 Otterup

www.bedemand-begravelse.dk
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Otterup Boldklub & Idrætsklub
Bent Hjortebjerg, hovedformand | mobil: 4256 8058 | mail: benthjortebjerg@gmail.com

En forårssæson
med mange udfordringer
Lørdag den 27. marts startede sæsonen med den
flyttede kamp imod Taastrup FC med resultatet
1-1. Den 1. april mødte vi LSF på hjemmebane,
den tabte vi 0-2, og senest mødte vi Greve i
snestorm i København den 5. april, og vi tabte
desværre 2-1.
1. marts fik vi muligheden for at træne 25
sammen, og først der fik vi muligheden for
at lægge noget rigtig fodboldtræning ind i
træningen. Inden den 1. marts havde spillerne
i et par uger trænet i små grupper à fem eller
fulgt deres eget træningsprogram. 27 dage er
ikke meget forberedelse til en turnering, der
bliver ekstrem vigtig for Otterup Boldklub. Målet
er klart! Vi skal være at finde i DS kreds 3 efter
sommerferien, hvor alle de fede lokalopgør
venter på os.
Vi har over vinteren fået tilgang af brødrene
Victor og Oliver Larsen. De har senest spillet i
Tved, men er oprindeligt fra Otterup. Med de
to har vi så fire brødrepar i førsteholdstruppen,

og det er vel egentlig meget sjovt, at dette
kan lade sig gøre. Victor og Oliver er allerede
godt integreret i truppen, og de ligner begge to
forstærkninger i truppen med et stort potentiale.
Udover de to er Mark Tubæk og Kim Larsen
vendt tilbage efter et kort ophold i TPI, to
spillere vi igen forventer os rigtig meget af.
På afgangssiden har vi mistet Kent Jørgensen
til Dalum IF, Gustav Lauenborg til Søndersø og
Mads Andersen til KRFK.
Kampene i foråret bliver spillet under strenge
Corona restriktioner, og det er meget vanskeligt.
Det kræver bl.a. omklædning i bussen, og der er
ikke mulighed for bad efter kampene.
Otterup Bold- & Idrætsklub er placeret i
danmarksseriens pulje 2. OB & IK er det eneste
hold, som ikke kommer fra Sjælland. De fleste
hold kommer fra Nordsjælland/Københavns
området

Resten af forårets kampprogram ser således ud, herefter går vi i slutspil:
Dato		Tid
10-04-2021
13:00
17-04-2021
13:00
24-04-2021
12:00
01-05-2021
14:00
05-05-2021
19:00
09-05-2021
13:00
13-05-2021
12:00

24
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Hjemme		Ude
Otterup B & IK
B 1908
IF Skjold Birkerød
Otterup B & IK
GVI		
Otterup B & IK
Otterup B & IK
Herlev IF
Otterup B & IK
Allerød FK
Roskilde Boldklub
Otterup B & IK
Vordingborg IF
Otterup B & IK

Spillested
Nordfyns Bank Arena
Birkerød Stadion
Kunst, GVI. Nymosen
Nordfyns Bank Arena
Nordfyns Bank Arena
Roskilde Idrætspark
Vordingborg Kunst ”Panteren”

I slutspillet venter der os yderligere 7-8 kampe
mod hold fra Københavns Området. Det betyder, at vi skal spille i alt 9-10 kampe på Sjælland
i løbet af foråret.

Vi ses til fodbold på Nordfyns Bank Arena.
Benjamin Nielsen der spiller på
vores danmarksserie hold.

NB! Der må p.t. ikke være tilskuere til
kampene. Følg derfor vores hjemmeside.
Det ser ud til, at vi får en sportslig afvikling, og
vi håber på stor opbakning fra hele Otterup og
omegn, når vi igen får lov til at byde tilskuere
velkommen på stadion.

Ungdomsafdelingen i OB&IK
ENDELIG kunne alle vores børn og unge snøre
fodboldstøvlerne og komme i gang med at spille
fodbold igen. Det har for alle været en lang og
mørk vinter uden nogen form for fodbold. Siden
30. november 2020 har al fodbold været lukket
ned. Så at se alle vores fodboldspillere komme
tilbage 1. marts, var næsten som at se, når
køerne kommer på græs.
Vi mærker en fremgang på de fleste årgange
og alle bekymringer omkring, at vi ville komme

til at miste spillere pga. af Corona-nedlukning
er heldigvis manet til jorden. Vi mærker en
positiv og ivrig spillelyst på alle holdende. Det
viser, hvor vigtigt sport er, både fysisk men også
mentalt.
Indtil nu har der kun været træning, og kun
de større årgange har spillet træningskampe,
men fra 9. april starter turneringen op igen, det
glæder både spillere og trænere sig til.
OtterupBladet.dk | Nr. 2 | Maj 2021
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Vi har som noget nyt startet et tæt samarbejde
op med U17 og U19 årgangene og vores
senior-afdeling. Der arbejdes på at skabe en
glidende overgang fra at være ungdomsspiller
til at blive seniorspiller for de unge mennesker.
I samarbejde med OB&IK´S nye sportschef
Knud Sørensen skal vi skabe de bedste rammer
og sørge for, at vores unge spillere bliver i
klubben og udvikler sig fra ungdomsspiller til
seniorspiller.
U13 og U12 havde en plan om at skulle have
været på en udlandstur i påsken 2021, men
den blev selvfølgelig aflyst. De har knoklet det
sidste år med at spare sammen til turen, der er
blevet delt reklamer og turistaviser ud, solgt
toiletpapir, hjulpet landmænd og gartnere i det
nordfynske, alt sammen for at skrabe penge
sammen til turen. Holdene har ikke mistet
troen og satser på en tur i påsken 2022. Så de
fortsætter med at spare sammen til turen.
Vi har lige nu en kæmpestor tilgang ved vores
mindste årgange, der kommer næsten nye
spillere hver uge. I øjeblikket har vi kun tre
trænere og to ungdomsspillere, der hjælper til,
men vi kunne sagtens bruge flere trænere på
holdet, da det er kæmpe flok af fodboldglade
drenge og piger, så tag fat i en af trænerne på
holdet, hvis det er noget for dig.
Vores pigeafdeling vokser heldigvis igen. De er
en flok piger fra årgang 2009-2011, som træner
sammen mandage og torsdage. Trænerteamet
er tre piger, som selv spiller i klubben og har
spillet fodbold i mange år. Så drømmer din
datter om at spille fodbold, så send hende
afsted. Vi står klar til at tage imod hende. Altid
har vi haft pigefodbold i OB&IK, og vi vil ikke
undvære det.
Ungdomsudvalget.
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Otterup Kirke
hjemmeside www.otterupsogn.dk

Er par nyere salmer
Alle salmer har været nye engang. I de senere
år har rigtig mange nye salmer set dagens lys.
Her er en dåbssalme fra 2013 af Hans Anker
Jørgensen:
1 Sov du lille, sov nu godt,
du er døbt, dit hår er vådt.
Nu er livet godt begyndt,
dødens nederlag forkyndt.
Du er på den grønne gren,
lille knop, Guds øjesten.
2 Gennem dødens dybe vand
kom du her til livets land,
druknet, død og stået op
som en del af Kristi krop,
som en knop på livets træ,
lille barn på voksenknæ.
3 Når du vokser og blir stor,
skal du be’ om rene ord.
Vi er døbt til kærlighed,
åbenhed og ærlighed.
Spørg os ud om tro og håb,
nadverbord og barnedåb.
4 Spørg, hvad skabermagten vil,
vi skal bruge livet til.
Spørg om Jesu hjertesag,
julenat og påskedag.
Spørg om lykkens rose rød,
som er din i liv og død.
5 Lille knop på livets træ,
lille barn på voksenknæ,
nu er livet godt begyndt,
kærlighedens håb forkyndt:
Du skal vokse, blomstre smukt,
bære evig dejlig frugt!
28
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Og her kommer en sommersalme fra 1992 med
tekst af Lars Busk Sørensen:
1 Den lange lyse sommerdag
af solen gennemglødet
så smukt forvandlet til en smag
af kærlighed i brødet:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
2 Jeg rører barken på et træ,
jeg hører bølgebruset,
jeg ser et barn med skrabet knæ
i løb hen over gruset:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
3 Jeg ved jo godt, at jeg skal dø,
og tankerne herinde
er flygtige som tidselfrø
på sommeraftenvinde:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
4 Her har jeg da mit liv og bor
den korte lyse sommer,
mens hvedekornet kærligt gror,
og himmeriget kommer:
Det synger i mit blod,
at livets Gud er god
og under mig en lykkedag på jorden!
Lars Busk Sørensens sommersalme har fået en
melodi af Holger Lissner. Han er mest kendt som
salmedigter, men han er også ophavsmand til
enkelte salmemelodier.
GK
Georg Klinting

To sognepræster søges

folkekirkelig kirkegangsprocent og med levende
tradition for kirkelige vielser, barnedåb, konfirmation og bisættelser. Det regnes for en selvfølge, at
præsterne er der, når man har brug for dem.”

Som det vist er almindelig kendt, skal hele to
præster ansættes samtidig i det nye nye fælles
pastorat, som Otterup sogn indgår i sammen med
Et luthersk præstespejl
Lunde og Hjadstrup sogne.
Det er en proces, som tager tid og er blevet yderligere forsinket på grund af covid-19. Således måtte
det indledende møde med biskoppen, der skulle
være holdt før jul, udskydes godt to måneder.
Men når dette blad læses, har de to stillinger
været opslået. De tre menighedsråd har derefter
i fællesskab udtaget nogle af ansøgerne til
prøveprædiken og samtale. Den 5. maj stemmer
de tre menighedsråd om, hvem der skal indstilles
til ansættelse i de to stillinger.

Torslunde kirke ved Ishøj er kendt for en tegneserieagtig fremstilling af, hvad præstens opgaver er
i gudstjenesten. Det drejer sig om en alterbordsforside med bemaling fra 1561 – altså blot 25 år
efter, at den lutherske reformation blev indført i
Danmark! Billedet er i dag på Nationalmuseet.

Hvad går menighedsrådene mon efter? – Det
giver stillingsopslaget et fingerpeg om. Det
hedder blandt andet følgende:
”Vi ønsker præster, der lægger vægt på at værne
om højmessens liturgi. Vi er åbne for nænsom
liturgisk fornyelse – eksempelvis ved at man i
højmessen afprøver nogle af de bønner og nye
salmer, som man har taget i brug mange steder i
landet.”
”Vi søger dygtige, fagligt velfunderede præster,
der kan formidle evangeliet på en vedkommende
og enkel måde. Vi ser også gerne, at præsterne
interesserer sig for det folkelige liv i alle tre sogne
og også gerne bringer en kirkelig stemme ind
i samtaler om spørgsmål, der trænger sig på
folkeligt og menneskeligt.”
Stillingsopslaget indeholder selvfølgelig et par ord
om kirkelivet i pastoratet:

På billedet ser man fire præster. (Uden pibekraver,
for de var endnu ikke kommet på mode). Fra
venstre en præst, der er i gang med at døbe et
barn. (Et svøbelsesbarn, der hverken kan rokke
med arme eller ben). Derefter en præst, der
lægger alterbrødet i munden på en knælende
kvinde, og endnu en præst, der lader en person
drikke af den fælles kalk. Endelig står en fjerde
præst på prædikestolen og udlægger bibelens ord
med en formanende håndbevægelse.
Et pudsigt billede, der illustrerer præstens rolle set
med lutherske briller. Hvordan billedet har virket
på menigmand, kan man kun gisne om.
Georg Klinting

”Der er tale om tre sogne med almindelig
OtterupBladet.dk | Nr. 2 | Maj 2021
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Telefonnumre
Sognepræst
Astrid Kirk Paludan
tlf. 51 64 51 78
e-mail: aski@km.dk
Fungerende sognepræst
Mattias Skærved
tlf. 53 84 19 60
e-mail: ms@km.dk
Fungerende sognepræst
Louise Kiær
tlf. 27 21 99 09
e-mail: lok@km.dk
Kordegn
Helle Hammerich
tlf. 30 60 25 91
e-mail: hih@km.dk
Kirkegårdsleder
Diana Dencker
tlf. 64 82 20 77
e-mail: kirkegaarden@otterupsogn.dk
Organist
Preben Holmberg
tlf. 23 24 20 82
e-mail: prebenholmberg@gmail.com
Menighedsrådets formand
Birgit Klinting
tlf. 64 82 10 10 / 24 98 44 88
e-mail: birgit.klinting@gmail.com
Kirkeværge
Mogens Larsen
tlf. 26 59 77 63
e-mail: elmevej-7@webspeed.dk
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Menighedsrådets kasserer
John Rasmussen
tlf. 40 16 47 67
e-mail: john@otterup-vvs.dk
Formand for aktivitetsudvalget
Anne Kuntz Jacobsen
tlf. 24 87 76 74
e-mail: kuntzjacobsen@gmail.com
Gudstjenester i Otterup kirke
Søndag 2. maj kl.10.30
Astrid Paludan
Søndag 9. maj kl.10.30
Mattias Skærved
Kr. Himmelfart kl.10.30
Mattias Skærved
Søndag 16. maj kl.10.30
Astrid Paludan
Pinsedag kl.10.30
Louise Kiær
2. pinsedag kl.10.30
Mattias Skærved
Søndag 30. maj kl.10.30
Mattias Skærved
Søndag 6. juni kl.10.30
Louise Kiær
Søndag 13. juni kl.10.30
Mattias Skærved
Søndag 20. juni kl.10.30
Astrid Paludan

Din
bank
i Otterup

HAR DU STYR PÅ DIN MARKETING ...
Kornelius Marketing kan hjælpe dig

Hjemmesider | Annoncer | Tryksager | Bilreklame | Skilte
kornelius-marketing.dk | Tlf. 61 78 18 80
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Otterup Folkedansere
Carl Nielsen, formand | mobil: 21 83 82 02 | mail: Nielsen@otterup-folkedansere.dk

Sekstur fra Nordfyn
Hvem skulle have troet, at netop FOLKEDANS
skulle gøre NORDFYN mere kendt i de øvrige
nordiske lande. Ikke desto mindre er det
tilfældet.
Ved nordisk folkedanserstævne – NORDLEK
2012 – blev “ Sekstur fra Nordfyn” nemlig
valgt som det danske bidrag på en typisk dansk
folkedans.

nordiske fællesdanse – Danmark – VIDEO - åbne fil
Eller man google “Sekstur fra Fyn”. Så får
man en Youtube optagelse, som i store træk
ligner, men som dog afviger fra beskrivelsen i
”turene”.

Om Otterup Folkedansere
Otterup Folkedansere har eksisteret siden
1935. Vi hører hjemme i Otterup, hvor Nordfyn
Når man har danset folkedans nogen tid, og lært Kommune hjælper os med lokaler.
de forskellige fagudtryk at kende, kan man ud
Når vi får lov at danse igen, er der sæsonstart i
fra forklaringen godt se dansen for sig.
september, hvor nye og nuværende dansere er
Men ellers kan man se den instruktions- velkomne til dans, sang og hyggeligt samvær.
video, som blev udsendt og som nøje
følger beskrivelsen:
Hilsen Carl Nielsen
www.nordlek.dk/dansemateriale_no.htm
Formand

Else og Carl Nielsen mødtes til folkedans i Haderslev
1960, og siden har de danset sammen. I 1963 blev
de gift og købte gården uden for Otterup i Torkendrup. Billedet er fra, da Carl kunne fejre 40 års
jubilæum som formand for Otterup Folkedansere.
Foto: Niels Svalebøg, Fyens Stiftstidende.
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De Blå Spejdere
Lisbeth Achton-Boel | mobil: 2651 9128 | mail: minileder@1otterup.dk

Kom til børnevenlig Sct. Hans
aften hos De Blå Spejdere i Otterup
Hos De Blå Spejdere i 1. Otterup Gruppe ønsker
vi i år at tilbyde en børnevenlig Sct. Hans aften
d. 23. juni. Arrangementet bliver afholdt i
Otterup Friluftsoase, som er beliggende bag
ved spejderhuset på Stenløkkevej 42, 5450
Otterup – såfremt de til den tid gældende
Corona-restriktioner tillader det.
Vi tænker, at størstedelen af alle børnefamilier
med mindre børn kender til problematikken
med, at bålet tændes sent til de ”almindelige”
Sct. Hans arrangementer – for sent til børnenes
sengetid.
Derfor håber vi, at mange gerne vil deltage
i et hyggeligt og børnevenligt Sct. Hans
arrangement. Det koster ikke noget at deltage,
og der vil være rig mulighed for hygge og leg i
Friluftsoasen.
Arrangementet starter kl. 17, hvor spejderne
byder velkommen. Så er der fællesspisning
af medbragt mad, og derefter vil der være
mulighed for, at børnene kan riste en skumfidus
og bage en bålpandekage til dessert.
Kl. 18 vil der være en kort og børnevenlig
båltale, og så vil bålet blive tændt.
Vi slutter af med besøg af en sjov tryllekunstner,
som runder aftenen af, og vi slutter senest kl. 19.
Alle er velkomne, vi glæder os til at
se jer til Sct. Hans på Stenløkkevej 42 i
Otterup d. 23. juni kl. 17.
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Nordfyns Firmaidræt
mail: info@nffi.dk | www.nffi.dk

Otterup Idrætscenter
Stadionvej 50A, 5450 Otterup
Centerleder Erling Simonsen
mobil 8140 1966 | www.otterup-ic.dk

Padel ny aktivitet
i Otterup Idrætscenter

OT T E R U P IDRÆ T S C E N T E R
institution
O T T E R U P I D R Æ T S CDen
E Nselvejende
TER
Den selvejende institution

Tekst: Erling Jensen, Blæsbjerghus.
I samarbejde mellem Otterup Idrætscenter og
Nordfyns Firmaidræt bliver der fra maj mulighed
for at spille padel, der tidligere blev kaldet
padel tennis.
Padel beskrives bedst som 50% af det bedste
fra andre ketcher - og batsportsgrene og 50%
sjov, adrenalin, makkerskab og hyggeligt
samvær.
Sporten er let at komme i gang med og appellerer derfor til en bred gruppe af udøvere (unge,
ældre, uøvede og handicappede).
Banen, der er 10 x 20 meter og mindre end
en tennisbane, er omgivet af både glas og
trådhegn, der bruges aktivt i spillet, som kun
spilles som double.
Nemt af booke en tid
På www.otterup-padel.dk kan man booke en
tid. Er man medlem af Nordfyns Firmaidræt kan
man ved bookingen oplyse medlemsnummeret
og herved få mulighed for at spille til en rigtig
god pris. Ved bookingen oplyses en kode, så
man kan låse sig ind til banen. Der er mulighed
for at låne ketchere og bolde.
Padel er en sport, der er i stor udvikling, og kan
blive en sjov oplevelse for lokale i Otterup men
også hos turister, der fx er på ferie i sommerhusene, og gerne vil prøve noget spændende.

Padel er en meget familievenlig aktivitet, som
alle kan have det sjovt med.
Padel har fantastiske fordele, der gør
spillet helt unikt
• Nemmere og hurtigere at lære end nogen
anden ketcher sport.
• Reaktionstiden og reflekserne bliver
forbedret.
• Det kræver mindre styrke og teknik end andre
sportsgrene, hvilket gør det lettere for børn
og begyndere at komme i gang.
• Padel er ikke så fysisk krævende som f.eks.
badminton, squash, tennis og fodbold
m.fl., hvilket i sidste ende medfører færre
sportsskader.
• Padel er mere skånsomt overfor knæ og
hofter end f.eks. badminton, squash, håndbold, volley- og basketball, da underlaget er
blødt kunstgræs og ikke hårdt trægulv. Der er
heller ikke direkte fysisk kontakt som i f.eks.
håndbold, fodbold og rugby.
• P adel har 2-3 gange mere effektiv spilletid
end mange andre ketchersportsgrene på
grund af rebounds fra væggen og det faktum
at bolden stort set altid bliver på banen.
På https://danskpadelforbund.dk/ kan man læse
nærmere om padel.
På www.otterup-padel.dk kan du se prisen for
at spille padel.
OtterupBladet.dk | Nr. 2 | Maj 2021
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Otterup Tennisklub
Dennis Stender Weise Nielsen, formand | Mobil: 3158 0039

Otterup Tennisklub
Hvem er vi?
Otterup Tennisklub er en hyggelig klub med
plads til ALLE. Vi vil rumme alt lige fra nybegynderen til den mere erfarne spiller. Vores fælles
passion er tennis, men mindst lige så vigtigt, er
højt humor og socialt samvær.
Det sker bl.a. i sæson 2021/2022:
”Tennissportens dag d. 8. maj.
Lørdag d. 8. maj er det ”Tennissportens dag” i
Danmark, og i Otterup Tennisklub fejrer vi det
med åbent hus.
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Alle er velkommen til at komme forbi og prøve
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 og få en snak og prøv tennis.
Lej en tennisbane for 100 kr.
På wannasport.dk kan du leje vores kunstgræsbane for kun 100 kr. pr. time. Mere info på
www.otteruptennis.dk

Træning for voksne og børn/unge
Igen i år kan vi tilbyde både voksentræning
og ungdomstræning. Alle er velkommen til at
komme forbi og prøve. Vi har både ketchere
og bolde, så det eneste du skal have med, er
dit gode humør. De første tre gange træning er
gratis.
Find mere info på www.otteruptennis.dk eller
find os på www.facebook.com/otteruptennis/
for mere information.

Praktisk om klubben:
Vi har to grusbaner og en kunstgræsbane og 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 Museum
Formand Niels Henrik Nielsen | mobil: 6179 2716 | mail: niels1741@gmail.com

Otterup museumsforenings
aktiviteter i sommer
Vores lille hyggelige museum foran kirken åbner
igen Kr. Himmelfartsdag torsdag den 13. maj.
Vi holder åbent denne dag fra 10-13. Vi regner
ikke med der bliver nogen særlige festligheder
grundet Corona, men du kan se vores udstillinger og få historien om dem.
Åbningstider
Herefter er der åbent torsdage og lørdage fra
11-14 frem til udgangen af august.
Vi prøver i år også at holde åbent
to dage i efterårsferien:
Lørdag den 16. oktober 11-14 og torsdag den 21.
oktober 15-17.
Du kan altid besøge museet udenfor åbningstiden ved henvendelse på tlf. 61792716.

De historiske byfortællinger er arrangeret i
samarbejde med Otterup Lokalarkiv og Otterup
Museum.
Hver fortælling varer 15-20 min.
Kl. 10.00. Ved Otterup Geværfabrik.
En fortælling om Geværfabrikken, ammunitionsfabrikken, Otterup Rør og cementvarefabrik
samt stationen.
Kl. 11.00. Ved Torvet Bredgade.
En fortælling om bymidten med huse og
fabrikker.
Kl. 12.00. Ved udstillingen på biblioteket
ved lokalarkivet.
Der bliver mulighed for at se og høre om
udstillingen.

Historiske byfortællinger
Vi gentager succesen fra sidste sommer. Hør de
gode historier om den gamle stationsby og oplev
Otterup på en helt ny måde.
Fire lørdage i juli fra den 10. til 31. juli.

Kl. 12.30. Ved kirken og museet.
En fortælling om kirken og gravmælet med
kisterne med familien Sehestedt. En fortælling
om museets oprindelige funktion som hospital
for de fattige, og efter følgende et besøg på
Oplev den tidligere stationsby Otterup og hør de museet med fortællinger om udstillingerne.
spændende historiske fortællinger om Geværfa- Besøg på museet foregår indendørs, såfremt
brikken og jernbanestationen. Hør om Danmarks corona-restriktionerne tillader det, ellers er det
udenfor.
hyggeligste lille museum med særlige historier
og udstillinger fra området. Hør historierne
Der er ingen tilmelding, og det er gratis – også
fra den gamle kro og kig ind på lokalarkivets
indgang til museet.
udstilling. Alle steder er fortællingerne ganske
gratis, og du vælger helt selv, om du kun har lyst
til at deltage et sted eller alle fire steder.
Niels Henrik Nielsen
Otterup Museumsforening.
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Fortælling ved Otterup Museum.

Udstilling i museet.
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Otterup løberne
Claus Mathiasen, formand | mobil: 2282 1310 | mail: cst0310@gmail.com

Opstart, Skørt påskeløb
og nyt design til hjemmeside
Fotos. Erling Jensen, Blæsbjerghus.
Corona nedlukningen har på ingen måder været
kærkommen i forhold til at samle vores medlemmer og løbe en tur – til gengæld har der været
gang i planlægning og organisering og nye tiltag
hos bestyrelsen bag Otterupløberne.
Endnu mere væsentligt er det dog, at vi – med
regeringens procedure for genåbning – igen
kan samles og løbe sammen som forening – det
glæder vi os rigtig meget til.
Opstart
Otterupløberne startede op med fællesløb efter
påske tirsdag den 6. april 2021 kl. 17.00 ved
Otterup Hallen.
Vi har drøftet, hvorvidt opstarten skulle være
som én stor gruppe eller i vores tidligere
”bobler”. For at vise samfundssind er det besluttet, at vi starter op i vores løbebobler indtil den
11. maj 2021. Baggrunden er naturligvis, at vi
fortsat skal holde afstand og passe på hinanden.
Dernæst mener vi, at det er et godt signal til
vores medborgere, at vi forsøger at gøre tingene
på en hensigtsmæssig måde og derved sikre, at
de ikke er utrygge, når vi kommer løbende.
Opdelingen i boblerne betyder også, at vi den
kommende måned løber i boblerne med start
på plænen ved Otterup Idræts Center (OIC) og
derfra løber ud på de tildelte ruter.

Claus Mathiasen fortæller om dagens løbetur.
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Gå-Hold
Samtidig åbner vi op for vores nyeste tiltag,
der er Otterupløbernes ”Gå-Hold”. Dette er en
kærkommen lejlighed til at byde velkommen til
vores nye medlemmer. Vi glæder os til at have
jer med i foreningen og ser frem til mange gode
timer og events.

Blæsbjerghus
Journalistik | Redigering | Profilartikler | Fotos
Formidling af sponsorater og annoncesalg
Marketing og konsulentvirksomhed
Trykning, offset og digitaltryk
Erling Jensen
Journalist / PR-mand
ej@blaesbjerghus.dk
Blæsbjergvej 76 – 5462 Morud
Mobil 2164 7869 – www.blaesbjerghus.dk
OtterupBladet.dk | Nr. 2 | Maj 2021

41

Vi starter op med nogle bobler af gående
medlemmer, som har ønsket at komme i gang
med motion – få det sociale aspekt med og
dermed sikre, at man kommer afsted.
Gå-holdene har udgangspunkt fra OIC – ligeledes i bobler - og der er allerede lavet ruter til
dem, som ligger klar på vores hjemmeside.
Gå-holdene træner på samme dage som
løbebobler – altså tirsdag med tovholder og
lørdag uden tovholder.
Opdatering af hjemmeside
Tilbage i december da regeringen lukkede
Danmark ned, har vi haft en del mødeaktivitet
i bestyrelsen. Dels for at afklare hvad vi
kunne gøre for vores medlemmer, men også
for at kigge på tiltag og ting, der trængte til
opdatering.
Første step vi kiggede på var vores hjemmeside.
Den fungerer fint informativt, men designmæssigt ville vi gerne have, at den afspejler
vores/foreningens farver, der som bekendt er

orange iblandet lidt sort. I første omgang gik
overvejelserne på at lave en helt ny hjemmeside, men da vi er godt tilfredse med og kender
funktionaliteten bag, så har vi valgt at kigge på
det farvemæssige design på siden.
Vi har allerede fået et forslag fra vores leverandør Mik Achton-Boel fra ABM InfoGraphie, og
vi glæder os til at kunne præsentere siden for
medlemmer og andre interesserede, når alt er
opdateret og pakket ind i vores nye layout.
NYT Løbetøj
I samme åndedrag er det væsentligt at påpege,
at vi snart modtager vores nye løbetøj. Det
bliver en fornøjelse at iføre sig vores orange
trøjer og vise dem frem på gader og stræder i
vores by.
Som nævnt i seneste nummer af OtterupBladet,
så er det Karin Rebbe og Line Herdrup, som har
været ”motorerne” i denne proces, og resultatet
er skabt i samarbejde med vores fantastiske
sponsorer og Intersport Otterup.

Mødestedet er på vejen foran Otterup Idrætscenter.

42

Maj 2021 | Nr. 2 | www.OtterupBladet.dk

Otterupløbernes vanvittige runde
– Marathon vers. 2.0
Da regeringen sidste år valgte at lukke Danmark
ned som følge af Corona pandemien, var en del
af medlemmerne i gang med træning frem mod
forskellige løb. Som et tiltag til at gøre træningen sjov og holde humøret oppe ude blandt
medlemmerne, så opfandt Claus Mathiasen et
marathonløb, der fik titlen ”Otterupløbernes
vanvittige runde – marathon”.
Hensigten var, at man kunne deltage i løbet
og tilbagelægge en fuld marathon ved at løbe
1 km. hver time over et par dage. Scenen var
sat – medlemmerne meldte til i det omfang,
man kunne og løbet blev gennemført.
I år var vi så lukket ned igen, og så er der jo ikke
andet at gøre end at gentage succes’en med
”Otterupløbenernes vanvittige runde – Marathon vers. 2.0”.
Årets udgave bestod af otte runder på hver
5.274,8 m., som du selv målte op og sikrede,
at ruten lå i dit nabolag. Starten skulle stå

skærtorsdag kl. 6:00 om morgenen og sidste
runde blev igangsat samme dag kl. 20:00.
10 medlemmer stillede til start og rigtig mange
fulgte løberne i vores facebookgrupper. Det
blev en herlig dag med rigtig meget frisk luft –
enkelte vil mene FOR frisk – og der var linet op
med snacks forskellige steder byen.
Med disse 2 års succes’er er der nok allerede nu
et vist ”pres” på opfinder Mathiasen, så vi kan
få en vers. 3.0 i 2022.
Skulle du have fået lyst til at prøve kræfter
med vores løbebobler eller Gå-Hold, så hold
dig ikke tilbage, men skynd dig ind på vores
hjemmeside – www.otteruploeberne.dk. Tag fat
i en fra bestyrelsen og få en god snak omkring
mulighederne for dig.
Vi glæder os til et forhåbentligt dejligt løbeår
anno 2021 og til at se flere nye medlemmer i
vores forening. Ulrich Rødekilde.

Ulrich Rødekilde tv. er klar til dagens løbetur.
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Nordfynsspillene
nordfynsspillene.dk | Mobil: 6013 7177

Nordfynsspillene

I Nordfynsspillene tror vi på, at kulturen bliver
sluppet fri til sommer, hvorfor vi opfører musicalen Legally Blonde fra den 06/07 frem til og med
den 16/07. Vi spiller udendørs på boldbanen bag
Otteruphallerne.
Vi spiller hver dag kl. 19.30, på nær søndag
den 11/07, hvor forestillingen starter kl. 15.00
(Lørdag den 10/07 hviler vi stemmerne, så alle
kan få et brag af en forestilling.)
Vi ved, at mange studerende ikke har haft
mulighed for at beholde deres studiejob, så
derfor lukker vi studerende ind (mod forevisning
af studiekort) til forpremiere den 04/07 kl. 19.30
til en pris af kun kr. 100 (Billet bestilles på mail:
kontakt@nordfynsspillene.dk, hvor afregning
m.m. aftales nærmere).
Ligeledes vil vi også gerne påskønne vore ældre
borgere, hvorfor medlemmer af ældresagen får
samme tilbud som studerende, og ligeledes skal
forevise medlemskort ved indgangen og bestille
på mail: kontakt@nordfynsspillene.dk
44
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Vi brænder for at komme i gang og glæder os til
at se jer til sommer.
Lidt om forestillingen
Nordfynsspillene opfører som de første i
Danmark musicalen Legally Blonde udendørs.
Forestillingen, der er fra 2007, er en af verdens
sjoveste musicals og samtidig en hjertevarm
fortælling, om at tro på sig selv og kende sit
eget værd.
Elle Woods er en rig, smuk studine i Los Angeles.
Hun tror, hendes kæreste Warner vil fri til hende,
men i stedet slår han op. Han skal nemlig læse
jura på Harvard, og så skal hans kæreste være
”seriøs”. For at vinde Warner tilbage, beslutter
Elle sig for også at søge ind på Harvard og
kommer ind. Det går skidt i starten, men med
hjælp fra sin tutor Emmett og sin veninde,
damefrisøren Paulette, sker der fremskridt. Da
hendes professor, advokat Callahan, vinder en
lukrativ mordsag, kommer Elle med på holdet.
Hun skal nu forsøge at være tro mod sig selv,
navigere i kærligheden og samtidig redde en
uskyldig kvinde.

Der gøres klar til sommerens spil.

Personaleteltet.
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Har du brug for at komme af med alle
dine frustrationer efter coronanedlukningen med fx hammer og skruemaskine eller andet værktøj, så har vi altid
plads til en til på holdet.
Selvom du måske ikke er en ørn med værktøj,
så er der stadig plads til dig på holdet, for der
skal også brygges kaffe/the, bages kager, sys
kostumer, laves rekvisitter, kundekontakt ved
salg under forestillingerne og meget mere.
Så ved du ikke, hvor sommerferien skal gå hen
i år, så kom og hold den sammen med os andre
og de sejeste, dygtigste og mest talentfulde
skuespillerne nord for grænsen.

Stedet, hvor samværet
er i højsædet.

Vi glæder os til at se dig.
Henvendelse til Kis på: kisbech@sa-net.dk

Teltet med rekvisitter.
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Maling af kulisser.

Otterup Krolfklub
Poul Rasmussen, formand | tlf. 2126 8255 | mail. pr49@live.dk

Otterup Krolf
Vores klubhus må vi stadig vente lidt med at
blive bygget, men det skrider fremad. Tror og
håber at vi får godkendelse snart, selv om vi på
nuværende tidspunkt ikke må benytte klubhuset
ifølge coronareglerne.

Vi har nu fået etableret fire nye spændende
baner på vores nye område ved Nordvest Skolen
og kunne starte sæsonen den 6 april, hvor dette
bliver skrevet.
Vi ville så gerne have startet sæsonen op med
lidt socialt samvær, men det kan desværre ikke
lade sig gøre i disse coronatider. Til gengæld kan
vi komme i gang - vi må være 50 personer til
udendørs sport, så noget positivt er der. (det kan
have ændret sig, siden dette er skrevet)
I dag den 6. april var vi 30 forventningsfulde
personer, som hyggede os, selvom det var
virkelig koldt. Virkelig dejligt at komme i gang.

Vi er ca. 80 medlemmer i Otterup Krolfklub og
er en af Fyns største med mange sociale tiltag i
løbet af året, såsom parmesterskab/holdmesterskab/klubmesterskab med socialt samvær bl.a. i
kuplen bagefter. Der er også virksomhedsbesøg
eller sommertur på programmet, men alt dette
forudsætter nok, at man bliver vaccineret, hvis
det skal fortsætte, og forhåbentlig kommer vi i
gang med det hele igen på et tidspunkt.
Vi har også seks hold med i turnering under
Dansk Krolf Union, et i 1. div. og to i 2. div. samt
tre i 3. div.
Vi træner tirsdag og torsdag kl. 10 samt torsdag
kl. 16 så bare mød op. Vi har udstyr, som man
kan leje, det er rigtig hyggeligt, og man er jo ude
i naturen.
Halv kroket, halvt golf, helt sjovt
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Otterup Motions-Bowling
Formand Herluf Buhl Jørgensen | Tlf. 6482 4636 | mail: formand@otterupmotionsbowling.dk

Otterup Motionsbowling
venter på grønt lys!
Otterup Motionsbowling venter på grønt lys!
Vi troede i august 2020, at pandemien var vel
overstået, men ak og ve. Vi blev lukket ned igen
i november, så der ikke blev nogen julefrokost,
og den har vist sig at være stridbar. Så her i
april 2021 har vi ikke har fået lov til at vælte en
eneste kegle, selv om vi brændende ønsker at
komme i gang igen.
Vi har dog et lys forude, da vi næsten alle vil
blive vaccineret inden for kort tid, så det ser ud
til, at efter den 21/05 kan vi forberede os på at
få sving i højre arm, og sende en kugle afsted
imod keglerne i Otterup bowlingcenter, hvis alt
går vel.
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Men i bowlingcentret er dog stadigvæk nogle få
retningslinjer, man bliver bedt om at følge, udvis
derfor tålmodighed og forståelse for dette. Der
bliver bedt om, at man skal fremvise et corona
pas, som vi håber alle har med, så vi igen kan
mødes til hyggeligt samvær, omkring vores
bowling. Vi må kun håbe på, at der ikke sker
yderligere smitte, så der bliver lukket ned for alt
aktivitet igen. Det ville absolut være en kedelig
ting, da man nu har være isoleret i næsten et
år, og flere måneders kedsomhed, så vi håber
det holder denne gang, så vi kan få vælte kegler
igen Otterup Motionsbowling.

Det bliver skønt og kan udvise ens gensynsglæde og stor begejstring over at møde
bowlingvenner igen, selv om det nok syntes,
som man skal starte helt forfra, da man naturligvis er blevet lidt rustne efter nedlukningen.
Men op med humøret, det bliver en stor
forløsning at få gang i foreningen igen, efter vi
alle har gået og længtes efter at komme i gang.
Skulle der være nogen, som har svært ved at
få tiden til at gå, eller savne nogle at få en
hyggelig snak med, så har vi et godt tilbud, som
netop bygger på hyggeligt samvær omkring et
times bowling med efterfølgende hyggesnak
over en kop kaffe. Så hvis det skulle friste dig,
så kom op i bowlingcentret og få en snak med
os, når vi må åbne igen.
Der er hold, som spiller fra mandag til torsdag.
Kontakt en holdleder eller et bestyrelsesmedlem. (se spille tiderne på vores hjemmeside:
otterupmotionsbowling.dk)

Eller man kan kontakte formand:
Tlf. 64 63 45 55 mail: Formand@otterupmotionsbowling.dk
Eller kasserer:
Mobil 21 70 87 96
mail: kasserer@otterupmotionsbowling.dk
Formand Herluf Buhl Jørgensen.
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Otterup Håndboldklub
Formand Henrik Nielsen | mobil 2364 3914 | mail: hni@adslhome.dk

Otterup Håndboldklub
forlænger en udfordrende
sæson
Intet er helt som det plejer at være i håndboldklubben i denne sæson. Under normale
omstændigheder ville sæsonen være afsluttet.
De fleste hold ville holde en velfortjent sommerpause, og der ville være holdt afslutningsfest
med den traditionsrige kåring af årets spillere
på alle vores hold. Lige fra yngste spiller til de
ældste seniorer.
Men i en sæson, hvor der kun er vores 1. divisionshold, der har kunnet afvikle turneringen, er
afslutningen på sæsonen heller ikke som den
plejer at være.
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Udsigten til haltræning fra den 6. maj gør,
at vi forlænger haltræningen helt frem til
sommerferien. Vi tilbyder derfor ekstraordinært
haltræning til og med uge 25, hvor vi glæder os
til at se alle håndbold interesserede.
Trænerne står klar til at hilse gamle og nye
håndbold talenter velkommen i Otterup
Hallerne.

Træningstider og nærmere information kan
løbende følges på Facebook – find Otterup
Håndboldklub og se mere.
Otterup Håndboldklub udnytter muligheden for
udendørstræning
Håndbold spilles normalt indendørs i varme og
gode rammer i Otterup Idrætscenter. I år har
Corona betydet, at sporten har ligget stille i
lange perioder, og turneringen for børnehold og
seniorer har ikke kunnet afvikles. Så der er ikke
spillet kampe siden før jul.

Så snart muligheden bød sig, startede vi dog
udendørstræning. Foråret har budt på særdeles
omskifteligt vejr, så varm påklædning og godt
humør har været nødvendige følgesvende, når
håndbold skulle spilles på græsset foran hallen.
Enkelte hold har tænkt ud af boksen og planlagt
alternativ træning blandt andet på Stige Ø og
med løbeture rundt i Otterup.
Trods regn og rusk er alt afviklet i højt humør og
uden skader!

Udendørs træning.
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KFUM-Spejderne
Cindie Jakobsen | mail: c.jacobsen@live.dk

KFUM-Spejderne i Otterup
søger ledere
Det er højsæson for spejdergruppen i Otterup,
hvor der er brug for endnu flere hjælpende
hænder – ledere der vil udvikle sig selv og en
give spejderne gode oplevelser med naturen og
hinanden.
Glade spejderbørn mødes hver uge om
onsdagen til udendørs spejdermøder ved hytten
i Otterup, hvor de leger sig til læring om både
samfundet, naturen og det at være en del af
en gruppe. Desværre kniber det for tiden med
lederkræfter hos vores yngste spejdere, der kan
hjælpe med til møderne, fortæller gruppeleder
Charlotte Bay Pettersson.
”Der er heldigvis mange børn, der gerne vil
være spejdere her i området. Det er vi glade for,
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fordi vi tror på, at spejderlivet bidrager med en
masse positivt til børnenes udvikling. Derfor
søger vi voksne, som har lyst til at hjælpe med i
gruppen”, fortæller hun og fortsætter:
”Det behøver ikke tage meget mere end et
par timer om ugen at være spejderleder. I
samarbejde med andre frivillige kommer du til
at planlægge og gennemføre spejdermøder med
temaer, som I selv vælger – det kan eksempelvis
være skovens dyr, kend din by eller mad over
bål”.
Nye oplevelser og et plus på CV’et
Det er ikke kun spejdernes udvikling, der får
et skub i den rigtige retning på de ugentlige
møder. ”Samtidig med, at man som leder er

med til at støtte en gruppe børn
og unge, er der rig mulighed
for selv at få en masse nye
oplevelser og personlig udvikling – eksempelvis tilbyder
KFUM-Spejderne en række
uddannelsestilbud for alle
frivillige”, fortæller Charlotte.
En række undersøgelser viser
samtidig, at frivilligt arbejde
er populært hos arbejdsgivere.
”Det er sjovt at være spejderleder, og det skal være lysten,
der driver værket. Men samtidig
er det rart at vide, at det også
giver pluspoint på CV’et, hvis
man kan skrive at man laver
frivilligt spejderarbejde”, siger
Charlotte.
Vil du være spejderleder?
Hvis du gerne vil høre mere
om, hvilke oplevelser og
kompetencer du kan få ud
af at blive spejderleder hos
KFUM-Spejderne i Otterup,
er du meget velkommen til at
kontakte gruppeleder Charlotte
på tlf. 2498 8872.
Læs mere om gruppen og
vores aktiviteter på Facebookside:
“KFUM-Spejderne Otterup”
og på vores hjemmeside:
www.slettefolket.dk
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Sportsrideklubben Bogø
Helle Dalver, kasserer | mobil: 28725898 | mail: hdalver@gmail.com

Sportsrideklubben Bogø
Kære elevryttere i elevskolen
Dejlig nyhed i denne coronatid. Endelig er vi
så småt begyndt vores rideundervisning igen,
selvfølgelig under hensyn til alle gældende
restriktioner, men vi er i gang, og vi har savnet
jer.

Når vi så får lov (vi håber på snart), vil der blive
afholdt elevstævne. Det glæder vi os rigtig
meget til.

Vi vil forsætte med at lægge små videoer op på
vores facebookside, hvor vi fortæller og viser
forskellige ting, man skal være opmærksom på,
når man går til ridning.

Så der er noget at se frem til, hold øje med vores
facebookside.

I den forbindelse skal det også nævnes, at vi skal
i gang med ryttermærke undervisning igen.

Formanden

Kommende stævner
Vi har i Rideklubben, som vi plejer, søgt stævner
for dette år hos vores Distrikt (Distrikt7), som er
en afdeling under Dansk Ride Forbund (DRF).
Alle klubber i Distrikt7 som dækker Fyn og
øerne er blevet tilgodeset og vores eksterne
stævnekalender ser i år således ud:
4.-5. juni:
Dressur- og Springstævne Pony og Hest (D)
Dressurklasser for Pony og Hest (fred.+lørd.)
Springklasser for Pony og Hest (sønd.)
18.-19. juni:
Springstævne Pony og Hest (C).
Springklasser for Pony og Hest.
Lørdag også med Mustang Cup, som er en
landsdækkende Cup for Ponyer.
Søndag også med Holdmesterskab for Ponyer
(Fynsmesterskab).
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7.-9. august:
Dressurstævne Hest (C).
Dressurklasser for Hest.

Lørdag også med Dressurens Venner Cup, som
er en landsdækkende Holdkonkurrence for
Heste.
Søndag med Kvalifikation til Ungheste Championat for 4-5-6-7 års Heste.
Søndag med Holdmesterskab for Hest
(Fynsmesterskab)
Derudover håber vi også som vi plejer i
”normale” år at kunne:
• Holde 2-3 arbejdsdage - hold øje med
Facebook
• Afholde 2-3 elevstævner - datoer meldes ud så
snart vi får lov til at samles flere

•
•

 eltage i Fjordens dag, hvis det bliver muligt
D
At ungeudvalget kan få gang i alle de mange
arrangementer de har liggende klar

Vores generalforsamling som skulle have
været afholdt inden udgangen af marts, håber
vi at kunne afholde, så snart der lettes på
forsamlingsforbuddet.
Ligeledes har vi på tegnebrættet, sammen med
to konsulenter fra DRF, en super hyggelig aften
eller eftermiddag sammen med jer forældre – I
kan allerede godt begynde at glæde jer, det
bliver så godt.

Andedammen på Bryggerivej
Tekst og fotos: Erling Jensen, Blæsbjerghus.
Andedammen i Otterup kan føre sin historie
næsten 100 år tilbage i tiden, hvor borgere fra
land og by igennem generationer har nydt synet
af sorte svaner, ænder og fasaner. Da kommunen stoppede sit tilskud til foder og drift, var der
kun to muligheder. Jævne anlægget med jorden,
eller gøre noget privat. Det sidste blev valgt.
Men uden befolkningens støtte, ved køb af
laugsbeviser, opbakning til vedligeholdelse
m.m. er der ikke nogen andedam. Alle midler

der kommer ind ved salg af laugsbeviser går
ubeskåret til foder og drift af anlægget. Der går
ikke laugspenge til mad og drikkevarer m.m.
Vil du gerne støtte andedammen,
så send 100 kr. til ”redekassemester
Lennart. MobilePay 31150850
Prøv at tage forbi Andedammen. Det er et flot
syn.
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GAVEN DER IKKE SKAL BYTTES

GLÆD MED ET
GAVEKORT
TAK

FORDI DU
HANDLER
LOKALT

Gavekortet kan benyttes i alle
butikker* i Tarup Center.
Du bestemmer selv beløbet.
Køb gavekort i kundeinformationen
ved Løvbjerg – eller bestil det via
tarupcenter.dk, så sender vi det til dig.
*Tjek undtagelser på tarupcenter.dk

44 BUTIKKER I 600 GRATIS P-PLADSER

