
  

 

Kik og se mere 

på side 3 

Her er et blad    

med lækre 

kager, en 

kæmpe havedam med 

fisk, et smukt sejl-

skib, et for-

samlingshus, der  

vil noget nyt - og en 

campingplads i 

fuld fart. 

Orønyt er aldrig, som 

det plejer. 
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Pris og løssalg 
Husstandsomdeles gratis.  
 

 
Redaktion og kontakt 
Udgives af foreningen Orønyt.  

Simon Bordal Hansen,  
ansvarshavende. 

Adresse: Bygaden 72, Orø.  

Tlf. 5916 1674 / 2298 1674.  
redaktionen@oroenyt.dk  
Hjemmeside: www.oroenyt.dk 

 
 
Tryk 
Lasertryk A/S 

 
 
Oplag og distribution 

1.000 eksemplarer. Omdeles til 
alle helårs husstande på Orø og  
sommerhuse, som ønsker det.  

 

 
Artikler og læserbreve 

Læserbreve og artikler skal 
handle om et emne, der kon-
kret har tilknytning til Orø.  

Læserindlæg bringes i det om-
fang, der er plads. 
 
 

Annoncer 
redaktionen@oroenyt.dk eller  
telefon 2298 1674. 

Vi kan hjælpe dig med at sætte 
din annonce op.  

 

 
Annoncepriser eks. moms 
1/8 side 200,- 

1/4 side 400,- 
1/2 side 800,- 
1/1 side 1.400,- 
Placering på forside  

eller bagside tillæg 200,- 
 
Se alle annonceformaterne og 

priser på www.oroenyt.dk 
 
 

Foreningen Orønyt 
Bestyrelsen: 
Formand: Simon B. Hansen   

Kasserer: Susanne S. Petersen 
Sekretær: Jens Johan Dahlkild 
Revisor: Pia Trojahn  

 
 
Bladet Orønyt 
Kontakt: Simon B. Hansen 

 
 
CVR-nummer 

Foreningens CVR er 33789572  

 
 

Næste blad  
Nr 195, udkommer primo de-
cember har deadline anden uge i 

november. 
 
Se mere på www.oroenyt.dk 

 

 

Af Simon Bordal Hansen 

Redaktør, Orønyt 

 
Orønyts årsmøde måtte udskydes fra 
april til begyndelsen af august på grund 
af Corona-situationen. Nu er årsmødet 
holdt, og bladet kan stille med et delvis 
fornyet hold. 
 
Til bestyrelsen blev Susanne Schellerup 
Petersen foreningens nye kasserer. Su-
sanne afløser Henrik Persson, der sagde 
farvel til bladet efter mange års flittig 
indsats. 
Det samlede hold i bestyrelsen er nu: 
Formand og bladets redaktør er Simon 
Bordal Hansen. Sekretær er Jens Johan 
Dahlkild. Kasserer er Susanne S. Peter-
sen. Knyttet til bestyrelsen er også bla-
dets nye revisor, Pia Trojahn og revisor-

suppleanten, Nanna Skytte. 
 
På Orønyt er det jo ikke bestyrelsen ale-
ne, der tegner butikken, men alle de ak-
tive, der har lyst til at være med i redak-
tionsgruppen. For tiden er det ud over 
bestyrelsen Gry, Malene og Britt. 
 
Årsmødet kunne glæde sig over, at bla-
dets store hold af uddelere er stabile 
som et Schweitzer-ur, og at der er aktive 
til alle opgaver. Men det betyder ikke, at 
bladet ikke kan bruge flere aktive! En-
hver, der har lyst til at være med i arbej-
det, blev opfordret til at kontakte bladet. 
 
Årsmødet besluttede også, at foreningen 
skal finde en ny bank, da den nuværen-
de har en uforskammet gebyrpolitik. 
 

Orønyt: Ny bestyrelse og  

friske kræfter i redaktionen 

Også nye aktive i Hestebed-

gård, Forsamlingshuset og 

Orø Beboerforeningen 
Tre af øens store foreninger har også skiftet 

ud i toppen af deres organisationer. Vi brin-

ger i næste nummer af bladet en mere ud-

førlig gennemgang af nyvalgene, og ser på, 

hvad de nye folk så vil med deres opgaver. 

 

På Hestebedgård er Hestebedgårds nestor 

og "opfinder", Karsten Roug, trådt et skridt 

tilbage og bestyrelsen har i stedet valgt 

Henning Deurell som ny formand. Den nye 

formand fik sin ilddåb, da han i august præ-

senterede Stakladens nye brandsikrede væg 

for en indbudt kreds. Med den er Stakladen 

igen klar til de større arrangementer. 

 

I Orø Forsamlingshus er Henning Deurell 

også formand, og her har bestyrelsen præ-

senteret en ny linje. Nu skal huset igen være 

et hus for alle og ikke drives som kommer-

ciel virksomhed. Det fortæller Henning 

Deurell mere om inde i bladet. 

Orø Beboerforening har skiftet grundigt ud 

i bestyrelsen, hvor formanden og kassere-

ren gennem mange år havde valgt ikke at 

genopstille. Det kom ikke som en overra-

skelse, for de to har bebudet deres afgang i 

god tid. Den afgående formand Jens Bloch 

var selv med til at starte Beboerforerningen 

og faktisk også Orønyt i fordums dage. Kas-

serer Henrik Persson har også været med 

gennem en årrække og ydet en stor indsats 

bl.a. i forhold til arbejdet med at få mere 

alment byggeri på Orø. Men nu er en æra 

altså slut, og nye folk tager over. 

 

Som skrevet i starten af artiklen vender vi 

tilbage for at høre, hvad de nye bestyrelser 

vil og hvad de ser som hovedopgaver for 

deres indsats på Orø. Det håber vi at have 

på plads i bladets december nummer. 
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Gæstgiveri og Café 
 

Næsbyvej 28, Orø.  Telefon 4070 3015 

Hegngården 

At mærke glæden sammen 

På Hegnegården bliver festen altid en helt ufor-

glemmelig oplevelse. Noget at glæde sig over 

både før og efter.  

Tiderne er til at passe ekstra godt på hinanden, 

ikke mindst når vi er flere sammen. Det kan vi, 

for hos er der plads nok.  

                  Kærlig hilsen, Jette Maja Porting 

    Vi glæder os til efterårets fine muligheder... 

Jette Maja Porting 

Direktør 

Hegnegården 
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Drømme-Blommekage 
(med blommer fra egen have) 

Indsendt af Amalie Louise Voss 

 

Ingredienser 

2 æg. 

150 g. sukker. 

125 g. hvedemel. 

1 tsk. bagepulver. 

300 g. modne blommer. 

evt. perlesukker og hakkede mandler/

nødder til pynt. 

 

Fremgangsmåde 

Pisk æg og sukker til en luftig ægge-

snaps. 

Tilsæt hvedemel og bagepulver og vend 

forsigtigt dejen sammen. 

Fordel dejen i en springform (ca. 20 cm 

i diameter) foret med bagepapir i bun-

den og evt. smurt på kanterne. 

Fjern stenene i blommerne og skær 

dem i halve eller kvarte afhængig af 

størrelsen. 

 

Læg blommerne i et fint mønster oven-

på dejen. Drys evt. med perlesukker og 

hakkede mandler/nødder. 

 

Bag kagen ved 175 °C (varmluft) i 30-

35 minutter indtil den er gylden og 

gennembagt. 

 

Servér gerne blommekagen lun med is, 

flødeskum eller creme fraiche. 

Sommerfristelser  

med frugt fra Orø 
Æble-Brombær crumble (med brom-

bær og æbler fra Orø) 

Indsendt af Malene Junget Hartmann 

 

Ingredienser 

Dej 

250 g hvedemel. 

50 g sukker. 

¼ tsk. bagepulver. 

Korn fra ¼ vaniljestang. 

150 g smør. 

 

Fyld 

2-3 æbler. 

ca 15 brombær. 

25 g smør. 

½ øko citron. 

100 g sukker. 

1-2 tsk. majsstivelse. 

Korn fra ½ vaniljestang. 

 

Desuden 

Æg til pensling. 

Kanelsukker til drys. 

 

Fremgangsmåde 

Bland mel, sukker, bagepulver og vanil-

jekorn. Smuld smørret i, så det ligner 

revet ost.. Saml dejen, og læg den i 

køleskabet. 

 

 

 

 

 

Fyld 

Halvér æblerne, fjern kernehus, blomst 

og stilk, og skær dem i smalle både. 

Steg æblerne næsten møre i smør ved 

middel varme. 

Riv skallen af citronen og pres saften. 

Bland sukker, majsstivelse, vaniljekorn 

og revet citronskal, og bland det med 

æblerne. 

Tilsæt citronsaft og brombær, og bland 

godt. Fordel blandingen i en ovnfast 

skål eller et fad. 

 

Desuden 

Rul dejen ud på et meldrysset bord, og 

udstik små blomster eller cirkler. 

 

Pensl kanten af formen med sammenpi-

sket æg, og læg dejen en anelse taglagt 

rundt i kanten af skålen og fortsæt ind 

mod midten. 

 

Pensl dejen med æg, drys med sukker, 

og bag pien gylden og sprød ved 200° i 

20-25 minutter. 

 

Servér din crumble lun med flødeskum, 

vaniljeis eller creme fraiche. 

Læsernes  

lækreste  

bagværk 
 

Sensomer er frugtkagernes 

højsæson. Redaktionen har  

fundet nogle af læsernes  

bedste opskrifter.  

God fornøjelse! 
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Billede: Visit Holbæk 

Af Gry, foto: Simon Bordal Hansen 

Hvordan går det egentlig med Orø Forsamlingshus? Vi 

har besøgt huset, hvor husets formand, Henning Deruell 

svarer på bladets spørgsmål. 

 

Hvordan er forsamlingshuset drevet? 

  

"Det er bestyrelsen og forpagteren, der samarbejder om 

det. Vi har en helt almindelig forpagterkontrakt, som 

indebærer, at forpagteren skal betale en husleje, der er 

tilpasset den omsætning, man kan forvente på øen", si-

ger Henning Deruell.  

 

"Så alt omkring cafeen er forpagterens ansvar, og så 

hjælper bestyrelsen det bedste vi kan. Derudover er der 

forskellige aktiviteter i huset, som bliver finansieret af 

medlemmerne".  

 

Hvad er generelt set den største udfordring ved at drive for-

samlingshuset? 

 

"Udfordringen for sådan nogle forsamlingshuse, ikke 

kun på Orø, men alle steder, er at få den opbakning der 

skal til for at drive sådan et hus. Det er baseret på, at det 

er de mennesker, der bor på øen, der benytter huset og 

støtter op om det".  

"Vi skal ikke drive en kommerciel virksomhed - vi skal 

have et hus der er levende og bliver brugt af folk. Har vi 

det får vi også nogle indtægter, så huset kan løbe rundt 

på den lange bane". 

 

Der er for nyligt kommet helt ny bestyrelse i foreningen. Hvad 

er jeres visioner for at gøre forsamlingshuset til en god forret-

ning fremadrettet? 

 

"Vores vision er at skabe gode aktiviteter for lokalbefolk-

ningen. Med hensyn til vintersæsonen har vi en hel del 

planer i gryden. Vi ved med sikkerhed, at der kommer 

til at være nogle foredrag og formentlig også amatørtea-

ter. Derudover kommer der til at være fester og levende 

musik". 

 

Hvordan vil du beskrive forsamlingshusets økonomi som den 

er lige nu?  

Forsamlingshuset  

vil ind i en ny fremtid 

Forpagter Kirsten 

Bjørton har skænket 

Flemming en kop god 

kaffe.  
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ORØ EL  
Din sikkerhed 

 
 
 
 
 

Aut. sikrings Inst. & El inst. 
Preben Orø El 

Tlf. 28 20 84 51 
Ingen færge- og kørsels omkostninger! 

Frændevej 28, Orø 
 

P S  E l e c t r i c   

 

"Hele det første halve år af 2020 har 

vi ikke haft en forpagter, og dermed 

heller ikke har haft nogen indtægter, 

så vores økonomi har været meget 

trang".  

 

"Det var sådan, at bankbogen var 

stort set tom her i foråret. Men så 

valgte bestyrelsen at drive cafeen i 

juni måned og skabte en omsætning 

som alt sammen gik til cafeen. Det 

hjalp på økonomien, og nu hvor vi igen har fået en for-

pagter, ser det selvfølgelig også væsentlig bedre ud. Selv 

om hun først er kommet til d.1.7 ser det ud til, at hendes 

omsætning faktisk overstiger det, som omsætningen har 

været hele sommersæsonen for de tidligere forpagtere".  

 

"Det er helt vanvittigt som der kommer kunder til butik-

ken. Det er et udtryk for, at danskerne ikke kan rejse så 

meget på grund af corona, og at regeringen har betalt 

transport til småøerne. Så det har virkelig boostet forret-

ningen". 

 

Cafeens indtjening varierer meget fra sommer til vinter, og du 

har forklaret, at det angiveligt også har været medvirkende til, 

at nogle af de tidligere forpagtere har måtte give det op. Selv-

om det går godt økonomisk nu, vil det så ikke fortsat være et 

problem det her med den lave indtjening i vintermånederne? 

 

"Jo, det vil det nok. men i år ser det ud til at tusindvis af 

mennesker opdager Orø, og man kan jo håbe på, at de 

får øjnene op for øen og fremover vil betale for færgefar-

ten, og at de anbefaler øen til venner og bekendte. Men 

det er svært at sige. Lige nu glæder vi 

os bare over det utroligt positive 

spring, det har taget opad".  

 

Ville forsamlingshuset potentielt kunne gå 

konkurs, hvis der ikke kommer nok penge i 

kassen? 

 

"Nej, det ville ikke gå konkurs, men 

lukke stille og roligt ned, for vi skylder 

ikke penge nogen steder. Hvis der op-

står økonomiske problemer, så har vi 

mulighed for at afvikle i fred og ro uden at kreditorer 

kommer i klemme".  

 

"Vi skal ikke drive 

en kommerciel virk-

somhed, men skabe 

et levende hus,  

som folk bruger." 

Formand Henning Deruell. 
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Overraskende opdagelse: 

En vaskeægte Orø-hund 
En familie i den lille landsby Dageløkke ved Humlebæk 

i Nordsjælland, har kontaktet redaktionen. De har nem-

lig opdaget, at deres nye hund har en særlig Orø-

genetik. Det kan ses tydeligt på aftegningerne i hundens 

pels, som billedet viser. 

 

Det er Morris McKinley i Dageløkke, der sidder med 

familiens hund. Den har efter en del diskussion fået 

navnet Terne. Morris mente, at et passende navn til en 

hun var HotDog, men det vakte ikke jubel hos storesø-

ster og de to forældre.  

 

Da familien så var i Jylland for at hente den lille hvalp, 

gik det op for Morris, at der ikke kunne være tvivl om 

navnet. Hunden måtte hedde Terne. 

 

"Hunden har jo ternet kød", forklarede Morris og viste 

hundens plettede trædepuder. Og Terne blev det så. 

 

Hunden blander tre racer og er en slags mellemting 

mellem en labrador og en stor australsk hyrdehund. 

Men så opdagede fruen i huset, at der var en markant 

aftegning på Ternes bagpart. Et ganske tydeligt kort 

over Orø. Og det var der ingen tvivl om, for familien 

kommer ofte på øen, hvor bedsteforældrene holder til. 

 

Nu er spørgsmålet så, om de særlige Orøprægninger i 

hundens genetik vil blive ført videre til næste generati-

on. Terne er en tæve og får sikkert hvalpe nogle år ud i 

fremtiden. Så bliver det spændende at se, om Orø har 

gennemslagskraft også blandt hunde. Orønyt har sikret 

sig retten til den kommende fotodokumentation. 

 

Når man studerer hundens 

Orøkort falder det i øjnene, at 

Næsset også er så tydeligt 

med. Det er ellers blevet klip-

pet af på flere af de kommuna-

le kort, men hunde har tilsyne-

ladende en mere konkret op-

fattelse af geografi. 

 

 

 

 

 

 

 

Næsset 

Børrehoved 

Orø Havn 

Salvig 

Næsby 

Gamløse 

Sivskoven ved Forklædet 
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Nu skal vi i gang med kalenderen for 2021. Det kræver 

både nogle gode billeder og et hold, der vil stå for det 

praktiske arbejde.  

Vi du bidrage med billeder? Vil du være med til det 

praktiske arbejde? 

 

Billeder 

Hvis du har et godt Orømotiv, kan du sende op til 3 bil-

leder til kalenderen. Kalendergruppen vælger blandt de 

indkomne billeder og højst ét foto fra hver person. Så er 

du heldig, kan du få ét billede med i kalenderen. 

 

Vi skal have dit billede senest den 1. november. Du sen-

der billedet som mail til redaktionen@oroenyt dk. Bille-

det skal være i god opløsning og fylde typisk 2-6 mega-

byte. Vi kigger efter, om billedet har god skarphed, dyb-

deskarphed, og om de almindelig krav til lige horisont 

m.v. er opfyldt. 

 

Billedet skal være et motiv, der tydeligt er fra Orø. Det 

skal være taget i 2020, og der er altid rigelig med solop-

gange eller  solnedgange, og ofte kun få billeder fra de 

kedelige måbneder i efteråret og vinteren. Så den slags 

billeder har ofte en større chance for at komme med. Vi 

vælger nemlig billeder, der svarer til den måned, som 

billedet skal høre sammen med. 

Skriv dit navn, hvad billedet forestiller, hvor og hvornår 

det er taget. 

Med i gruppen 

Kalendergruppen har 

til opgave at gennemgå 

alle forslag og at lave 

det endelige udvalg. 

Layout står Orønyts 

redaktør for. 

 

Så det er ikke nogen 

tung opgave, men fak-

tisk ret sjovt. Udvælgel-

sen tager ofte en efter-

middag eller aften. For-

arbejdet noget tilsva-

rende. 

 

Kontakt redaktio-

nen@oroenyt.dk, hvis 

du vil være med i ka-

lendergruppen.  

Vil du være med til  

Orøkalender 2021? 
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Camping, sommer og Solglimt 

Tekst & foto:  

Susanne Schjellerup Petersen 

 

En tidlig morgen i juni måned kørte 

jeg ud til Campingpladsen for at 

tale med pladsens ejer Jens om Cafe 

Solglimt. Det blev til meget mere 

end det.  

Jens er en mand der ryster ideerne 

ud af ærmerne, uanset om det er 

den lang eller kortærmet han har 

på. 

 

Kaffe og masser af ideer...      

Jeg blev budt på en dejlig kop kaffe, 

og så gik Jens ellers i gang med at 

besvare alle de spørgsmål jeg synes 

kunne være spændende for jer læse-

re, at få mere at vide om. Det ene 

ord tog det andet, hvilket I vil opda-

ge, jo længer I kommer frem i artik-

len. 

Jens ide med Cafeen var faktisk al-

lerede noget, der var med ind over 

planerne, da han og hans søde ko-

ne, som jeg lige mødte kort, inden 

hun smuttede afsted for at handle 

ind til Campingpladsens gæster, var 

her første gang og kigge på Cam-

pingpladsen. At ideen så var én, og 

blev noget andet, og der skulle gå 

en årrække, inden det blev til virke-

lighed, hænger unægteligt sammen 

med økonomi og de andre tiltag 

Jens har rystet ud af ærmerne. Som 

Jens siger:  

"Det er vigtigt at man overvejer, 

hvad der kan være med til at løfte 

økonomien, for at få det hele til at 

løbe rundt og samtidig udvikle et 

lille sted til noget der fungerer rig-

tigt godt for alle. Nogle gange er 

der projekter, der må vente, og det 

har jeg det svært med. Jeg vil jo ger-

ne det hele!"  

Jeg spørger Jens om han selv skal 

stå for hele Cafeen. Jens Smiler og 

siger så:  

"Jeg har i forbindelse med cafeen, 

oprettet 4-6 stillinger ud over de 4 

der i forvejen er ansat på camping-

området, og så hjælper familien til". 

 

Jens fortæller videre, at Cafe Sol-

glimt har plads til 100 siddende gæ-

ster, der kan bestille lækkerier fra 

menukortet, som nogle dage vil væ-

re forskellig fra andre dage. F.eks. 

kan der bestilles tapas, fisk, planke 

menu, kylling på roterende spyd og 

meget mere. "Grill-aftner vil også 

være et af vores tilbud", siger Jens.   

                                                          

Jeg vil gerne vide, om det er muligt 

at afholde forskellige arrangemen-

ter, og Jens svarer hurtigt: 

"Hvis du står og skal holde et arran-

gement, så er det bare at ringe. Det 

kan f.eks. være brunch, pigefrokost, 

fødselsdage, med flere. Vi vil glæde 

os til at afholde dit arrangement, 

hvor vi selvfølgelig regner med, at 
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der er forståelse for, at det også er en 

campingplads". 

"Hvis alt falder i hak, håber vi på at 

kunne strække sæsonen med Cafe 

Solglimt, hvor der også vil komme 

flere forskellige arrangementer som 

f.eks. musikalsk aften Aller helst 

ville jeg gerne ha’ åbent hele året 

rundt, men der hænger det økono-

misk ikke helt sammen endnu.  

Ø-dur 2020 måtte aflyses på grund 

af coronapandemien. Men som Jens 

siger, med et glimt i øjet: "...det var 

det bedste regnskabs år for den festi-

val. Men vi vender stærkt tilbage 

med Ø-dur 2021. Jeg er total fjollet 

med musik, det gør bare noget godt 

ved krop og sjæl". 

 

Jeg spørger Jens om Campingplad-

sen, og Jens fortæller, at det er et 

fantastisk sted at arbejde. Der er ik-

ke to dage, der er ens, og man mø-

der rigtig mange søde og rare for-

skellige mennesker, og det er i sig 

selv en gave. 

Selvfølgelig er der også nogle kede-

lige oplevelser, der kan fylde meget. 

Nogle mennesker har ikke respekt 

for at det også er en arbejdsplads, 

hvor indtjeningen er det der driver 

stedet.  

"Ofte smutter der ”skovtursfolk” ind 

med deres madpakker, selvom jeg 

høfligt har sat skilt op. Men ud over 

det, er det et fantastisk dejligt sted 

for os at drive."            

"Det er lidt sjovt, når der kommer 

campister der har ringet og booket 

et hus, og de så ser de helt små huse 

som jeg lejer ud til musikfestivaler. 

Så tror de det er der de skal bo, og 

får vi en hyggelig sludder om det. I 

er forresten alle hjertelig velkomne 

til at komme ud og kigge på, hvad vi 

laver, og alle børn der gerne vil ind 

og lege på legepladsen er velkom-

men. Kig ind på kontoret og sig, at I 

er der. Legepladsen er selvfølgelig 

ikke Minigolfen, som også er et af 

vores nye tiltag. Kom ud og tag et 

spil minigolf, det er hyggeligt og 

sjovt!" 

 

Campingpladsen er et godt tilbud 

for øens turister, men jeg vil gerne 

vide, om Jens også har noget at til-

byde øens fastboende. Og Jens rem-

ser muligheder op:  

"Kano, minigolf, sauna gus, spin-

ning, soft-tennis, musikarrangemen-

ter, Takeaway, Grill aftner, Sankt- 

Hans og meget mere. Jens fortæller, 

at der også kommer Drive in bio og 

Afterskiing. Jeg tror ikke lige det 

bliver samme dag," griner Jens. 

Pyh ha, jeg bliver helt stakåndet af 

alle de tilbud, der er, og spørger Jens 

om vi ikke skal tage en tår kaffe me-

re? Hvad med kiosken Jens, er det 

med grillmad?  

"Nej. Igen i år vil kiosken have åbent 

for salg af flere forskellige slags is. 

Softice er noget nyt i forretningen     

og vi har stadig lidt slik på sidelin-

jen. Kiosken er faktisk under udvik-

ling på tegnebrættet med spænden-

de nye ting. Men hvad det er, vil jeg 

ikke løfte sløret for, og hvornår det 

er klart, vides ikke helt endnu. Men 

noget er der på bedding…" 

Men hvordan har det været for jer at 

komme til øen og drive en camping-

plads? Jens fortæller, at familien er 

rigtig glade for øen, og den måde 

hvorpå de er blevet taget godt imod. 

Ja så meget, at familien faktisk har 

overvejet at flytte fast til øen. Som 

Jens siger: "Vi holder øje med hus-

markedet. Man kan jo aldrig vide, 

om drømmehuset lige pludselig står 

der."  
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  L Æ S E R E N E S  C O R O N A - P R O J E K T E R   

Tekst & foto: Jens Johan Dahlkild 

 

Da vi alle måtte se i øjnene, at coro-

na-pandemien var over os, sad jeg 

og tænkte på, hvordan min karantæ-

ne kunne bruges til noget positivt. 

Lige fra min drengetid har jeg inte-

resseret mig for skibe – mest sejlski-

be. 

Jeg studerede dengang leksika – før 

jeg kunne læse – og fandt siderne 

med alle sejlskibene. Jeg tegnede 

skibe, hvilket en tegning med vand-

farver fra 1949 viser, og da var jeg 8 

år ! 

Samme sejlskibstype, den hurtige 

amerikanske racing yacht, er flere 

gange tilfældigt dukket op i mit 

liv. F.eks. da Hempel  lavede en års-

kalender med John Garners tegnin-

ger. Her er lige præcis AMERICA  

afbilledet, den blev nemlig vinder og 

navngiver til sejlskibskonkurrencen 

”Americas Cup” i 1851. 

Der knytter sig flere anekdoter til 

netop denne sejlads og dette skib. 

Det var New York Yacht Club som 

tog imod invitationen fra dronning 

Victoria´s ”Royal Yacht Squadron” 

til at deltage med et skib i konkur-

rence om sejlads rundt om øen Isle 

of Wright. 

Skibet er designet af George Steers 

med New York´s lodsbåde som for-

billede. Ikke særlig stort kun 31 m 

langt, 170 tons, 14 mands besætning 

og oprindeligt sejlareal 498 m2. Lige 

stort nok til at krydse Atlanten. Men 

med det velbyggede skrog med et 

dybt V-formet tværsnit midtskibs 

sødygtigt nok og ekstremt hurtigt. 

Betingelserne for, at han fik honorar 

og værftet penge, var, at AMERICA 

vandt ! 

 

Konkurrencen var åben for alle nati-

onaliteter. Inspireret af den samtidi-

ge Verdensudstillingen i London 

med ”Crystall Palace”. Der deltog 13 

engelske skibe i mange størrelser 

foruden AMERICA. Ved de indle-

dende sejladser havde skipperen  

Jeg byggede mig et skib... 

Tegning fra drengeårene til bedste-

mor, og hendes egen datering bag på 

tegningen. 
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Richard ”Old Dick” Brown med vilje 

underspillet skibets sødygtighed og 

hurtighed, og på den måde narrede 

hankonkurrenterne. Der udvikler sig 

en berømt konversation mellem ”the 

Signal master” og dronning Victoria, 

som på afstand interesseret fulgte 

sejladsen: 

Who is first ? 

America. 

Who is second ? 

Ah - your Majesty - there is no second! 

Dette indikerer hvor hurtig og 

velsejlende, AMERICA var. Medvir-

kende hertil har også været, at det 

havde bomuldssejl, hvor de engelske 

konkurrenter havde hør. 

Skibet ender sine dage tragisk i et 

skur i Annapolis ved East River, ef-

ter som træningsskib at have tjent i 

den amerikanske flåde. Under et 

voldsomt snefald styrter skurets tag 

ned over AMERICA og knuser skro-

get i 1942. 

I 1974 tog jeg billeder fra Køben-

havns havn i anledning af TALL 

SHIPS RACE. Her sejlede så en kopi 

af AMERICA forbi. Desværre ikke 

med sejlene oppe. 

Så kommer vi frem til marts 2020. 

Med min fødselsdag – og corona-tid. 

Jeg havde opdaget, at der var et 

spansk firma, Constructo, som lave-

de træbyggesæt til modelskibe, og 

som sandelig havde AMERICA som 

et byggesæt i skala 1:56. En hurtig 

beslutning – min fødselsdagsgave og 

coronagave blev et byggesæt til det-

te smukke skib. 

Under min research på nettet, havde 

jeg fundet ud af, at skibet sagtens 

kunne bære en betydeligt forøget 

sejlareal, som George Steers allerede 

i 1850 havde indikeret. Det lod jeg 

mig friste af og fandt på nettet nogle 

billeder med større rig, som jeg så 

med stor fornøjelse lavede tegninger 

af til AMERICA. 

Det har været en utrolig lærerig pro-

ces for mig at lave dette modelskib. 

Her skal med det samme siges, at 

byggesættets beskrivelse og tegnin-

ger simpelthen var mangelfulde. 

Men alle udfordringer blev overvun-

det undervejs, også dette med fing-

rene der var for store, og synet, der 

ikke var helt skarpt nok. 

Jeg fandt på YouTube en amerika-

ner, Kevin Kenny, som for nogle år 

siden havde anskaffet nøjagtig 

samme byggesæt og også bygget 

AMERICA. Han havde næsten de  

 

samme problemer, bortset fra dem 

jeg havde skabt ved den større rig-

ning, og så havde han et fantastisk 

værksed. Han havde optaget video-

sekvenser af byggeprocessen, til stor 

hjælp for mig. Bortset fra, at hans 

værksted rummede en lækker lille 

drejebænk, båndsav, mini rundsav, 

pudsemaskiner og mængder af 

håndværktøj, små skruetvinger, kort 

sagt alle mulige hjælpemidler, hvor 

jeg nøjedes med hammer og små 

søm, hobbykniv, løvsav og tøjklem-

mer. 

Maling og lakering har været en stor 

udfordring for mig, også fordi jeg 

ikke i Holbæk kunne få fat i den 

rigtige spartelmasse og maling. Tåbe 

som jeg var, brugte jeg først en sort 

plastmaling, og måtte så slibe det 

hele af igen. Så fandt jeg en bøtte 

med en rest sort oliemaling, som 

heldigvis gav den helt rigtige glans 

og overflade. 

Alt i alt synes jeg, at mit lille skib, 

selvom det ikke er færdig endnu, 

godt kan være med i modelskibssel-

skabet med amerikaneren. 

Spørgsmålet er så om mit modelskib 

skal hedde AMERIKA – eller Coro-

na? 

 

Skroget med dækket monteret. 

Så er klædning også kommet på. 

Skanseklædningen er sat på og bliver holdt 

fast med tøjklemmer. 

L Æ S E R E N E S   
C O R O N A - P R O J E K T E R  
 
 
N o g l e  h a r  b r u g t  C o r o n a t i d e n  
t i l  e t  p r o j e k t ,  s o m  d e  m å s k e  
e l l e r s  i k k e  h a v d e  h a f t  t i d  t i l .  
I  d e t t e  b l a d  k a n  d u  s e  t o  
g a n s k e  f o r s k e l l i g e .  E t  s k i b  
o g  e n  f i s k e d a m .  
K o n t a k t  o s ,  h v i s  v i  s k a l  s k r i -
v e  o m  d i t  C o r o n a - p r o j e k t . .  

Ror og messingbeslag  er hjemmelavede. 

Røstjern lavet af messing. 
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  L Æ S E R E N E S  C O R O N A - P R O J E K T E R   

Vi byggede os en havedam... 

Af Susanne og Bjarne Petersen 

 

Ideen til en havedam, startede 

egentligt for nogle år siden. Det vil 

sige, at det nok mere var min end 

min kære mands ide.                                                                                                 

Nogle af vores familiemedlemmer 

havde fået etableret fine havedam-

me for flere år siden, og jeg bliver 

hver gang ret imponeret over den ro 

og de oplevelser, der følger med, når 

vi er i deres haver. Men som sagt så 

tager ting tid, og så er det jo også 

godt at være velforberedt på sådan 

et projekt. Så jeg plagede med jævne 

mellemrum min bedre halvdel. 

Så kom Corona på banen og vi fik 

nogle ekstra timer foræret. Nu er det 

ikke fordi vi mangler projekter her 

hos os. Vi var faktisk i gang med at 

male vores carport, imedens vi talte 

om at taget nok skulle skiftes på ga-

ragen. Så lige midt i en drikkepause 

med læskende dejligt sodavand, ja 

så kom ideen til mig igen, og igen 

skulle det lige afprøves på min kære 

mand. Denne gang var der bogsta-

veligtalt bid, og vi begyndte at plan-

lægge hvor den skulle være, hvor 

stor, og alle de andre ting der er at 

tage hensyn til. Jeg fik lavet en teg-

ning, og så var det” bare” at gå i 

gang. 

 

Gravede et kæmpe hul 

Ved hjælp fra en god ven, som abso-

lut måtte ytre at, han hadede fisk. 

Det var nok lidt for sjovt, men kom 

spontant fra ham, efter at ha’ gravet 

to grab fulde med gravemaskine og 

troede det var det. Bjarne siger så til 

ham: Ja- så skal du bare 5 meter den 

vej og 6 den anden og 1.30 ned: Men 

vi var meget taknemmelige, for det 

havde været et kæmpe arbejde at 

grave det i hånden. Selvfølgelig 

skulle der justeres nogle steder, og 

forskellige niveauer skulle også gra-

ves ud i hånden.  

Men som sagt så startede det hele 

ude i haven i vores lille bed. Grave-

maskine blev kørt i stilling, den måt-

te ind gennem vores flinke nabo Pa-

tricks have, han er også øens Pizza-

mand.                  

 

Så blev der ellers flyttet store sten, 

og en pænt stor busk, hvis jeg selv 

skal sige det. Den måtte desværre 

lade livet. Så blev en masse jord el-

lers flyttet, og lagt i forbindelse med 

havedammen som en høj. Jo jo, det 

gik der noget tid med. Vi var alle 

spændt på, om der ville dukke nogle 

Viking ting op. Men nej, der var kun 

Bjarne holder øje med diverse museums-

genstande.                                     

ÅBEN HAVE 12. SEPTEMBER, 13-16  
KRATVEJ 73. VELKOMMEN!  
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en kæmpe sten længere nede i jor-

den, uden runer. Den havde vi al-

drig selv fået op. 

Efter vi havde nået vores mål på ha-

vedammen gik vi i gang med at for-

me den efter tegningen.  

 

Der skulle godt nok flyttes mere jord 

for at få den i forskellige niveauer. 

Futte, vores hund, fulgte nysgerrigt 

med. Det er hans ynglings beskæfti-

gelse, og så kan han også godt lide at 

gå i vejen og gø.   

 

150 kilo gummidug 

Nå- men da vi endelig var tilfredse 

og færdige med de forskellige pla-

touer, skulle de lige ”nusses” fri for 

alt hvad der hed småsten, for næste 

step var at få lagt den store gummi 

dug ned i hullet.   

 

 

Jeg siger jer, 8x8 meter tyk gummi-

dug det fylder altså meget i vores 

lille forhave når den skal foldes rig-

tig. Så Bjarne og jeg gik i gang med 

de store armbevægelser, og fik styr 

på ”bæstet” Jeg tror den vejer 150 

kg. Sækkevognen blev flittigt brugt, 

da den skulle flyttes ind til have-

dammen. Men det gik fint med at få 

den bakset ind. Igen var Futte meget 

behjælpelig med at gå i vejen. 

             

Først lagde vi en fiberdug ned, der 

hvor der skulle stå granit. Vi fik assi-

stance af vores søn Stig. Så 3 mand 

høj, kunne vi selv klare at få gummi 

 

 

 

dugen rullet ned i hullet og lagt den 

ud i de rigtige folder. Det er der 

nemlig regler for.  

 

Da gummidugen var lagt kunne vi 

så småt begynde at hælde vand i 

hullet, så gummidugen kunne sætte 

sig på de forskellige plateauer, vi 

havde lavet. Det gik der et par dage 

med.  

Bjarne passede sit job ind imellem 

alt dette, og jeg skulle også starte op 

igen, så der var ikke så meget tid til 

andet efter arbejdet.  

 

Ti tons granit 

Vi fik handlet alle tingene ind til Ha-

vedammen på nær de Bornholmske 

granitsten. Så blev der godt nok kørt 

nogle gange frem og tilbage mellem 

Roskilde og Orø.       

Vi endte med at køre 10 tons granit 

hjem. De lurede også lidt i Super 

Koi, hver gang vi kom og hentede 

granit. De fleste gange var der hel-

digvis en, der læssede for os, men 

flere gange måtte Bjarne selv læsse 

ved håndkraft, da den stakkels 

mand i butikken engang i mellem 

skulle ha fri. Så vores søn og svoger 

kom og hjalp med de sidste læs. 

Det var så ikke sidste gang, vi fik 

hjælp fra den side, og det var Bjarne 

og jeg rigtig glade for. Søster og svo-

ger havde været hos os i en week-

end, hvor de fortalte, at de ville 

komme et par dage i pinsen, de blev 

i 4 dage. 

Hold da op hvor vi fik knoklet igen-

nem, nok mest mændene. Vi ”tøser” 

fik højtryksspulet alle granitstenene.                                                       

De lå ude i indkørslen, og så skulle 

de ellers køres ind i haven. Vi piger 

tog dem, vi kunne håndtere. Men så 

lavede vi også lækkert frokost til os 

alle. Det fik ”drengene” selvfølgelig 

først, når vi syntes de havde lavet 

nok. 

 

Det tungeste var, da vandfaldet 

skulle anlægges. Bjarne havde en ide 

til, hvordan det skulle se ud, men 

det endte med at det blev fjernet 3 

gange, inden han var tilfreds. Vi pi-

ger turde næsten ikke sige noget, for 

både Torben og Bjarne var helt røde 

i hovederne. Om det var varmen 

eller noget andet, ville vi slet ikke 

vide.  

 

Planter og noget om Koi-karper 

Men hurra for stædighed, i hver til-

fælde lige der, for det er bare blevet 

så flot. Så skulle vi hentede diverse 

planter hjem både til havedammen 

og højen. Fiberdug til højen skulle 

der også til, for ellers ville jorden 

være endt et helt andet sted, end 

hvor det skulle være. Så i forbindel-

se med det sidste læs sten, fik vi 

købt en håndfuld guldfisk/

Subonuki fisk, det er dem, der ligner 

Koi karpen i deres smukke farve-

sammensætninger.                     

 

Koi betyder egentlig karpe, men alle 

benævner den som Koi karpe.                                                                                                                          

I modsætning til hvad mange tror, 

stammer Koi fisken oprindeligt ikke 

fra Japan, men fra dele af det østlige 

Sanne jævner ud i bassinhullet for skarpe 

sten og kanter. Futte kigger på. 

Stig og Bjarne lægger dug i. 

Bjarne, Stig og Torben bygger vandfald. 

Fortsætter på næste side! 
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Asien og Kina. De blev indført til 

Japan for næsten 2500 år siden i den 

sorte form, og blev kendt som Magoi 

(sort Koi).                                                          

De blev i starten kendt og anerkendt 

for at være en glimrende spise, 

og blev derfor holdt i specielle 

bassiner og damme, så de kunne 

benyttes til mad i løbet af vinte-

ren. Ordet Koi er først beskrevet 

i en kinesisk bog fra Qin (Chin) 

Dynastiet 221år f.v.t.                   

Starten på Koi karpen!                                                                                                                        

Nogle begyndte at etablere egne 

damme tæt på hjemmet, hvilket 

gjorde det lettere at opdrætte og 

passe Koi. Hermed begyndte de 

også at fungere som en form for 

lokal underholdning og prestige 

Vi har nu ikke tænkt os at gå så 

dybt ind i udviklingen af Koi. 

Men vi har læst at den er blevet 

udviklet helt tilbage fra år 700 

og der er over 100 forskellige 

farvekombinationer, og de er alle 

unikke.       

                                                                                       

Men tilbage til Havedammen.                                                                                                

Vi var nu nået så langt at vi kunne 

begynde at komme granit i have-

dammen, og diverse filtre, pumper, 

og skimmer kunne installeres Da det 

er noget af en våd affære og svoger 

synes han havde det varmt, fik han 

fluks opgaven. Vi andre protestere-

de i hver tilfælde ikke. Højen bag 

havedammen blev plantet til, og nu 

er det kun tålmodighed der mang-

ler, så Vincaplanterne kan dække 

jorden. Alle vandplanterne blev pla-

ceret efter en nøje udtænkt plan. At 

fiskene så synes, at de skulle stå et 

andet sted, det er så en helt anden 

side af historie. Efter en lille måneds 

tid var havedammen lavet færdig. 

  

Kom og se selv! 

Hvis jeg skal sige, hvad der har væ-

ret nemmest ved hele 

”projekt havedam”, så har 

det været at lave tegningen 

og sætte fiskene ud.       

Nu sidder vi endelig og ny-

der lyden fra vandfaldet og 

synet af de smukke fisk og 

det liv af natur, der er kom-

met, og så har vi allerede fået 

fiske børn.  

                                      

Vi vil gerne åbne vores have 

for jer d.12 september, i tids-

rummet kl.13 til 16 på Krat-

vej 73. Børn skal følges og 

være under opsyn af en vok-

sen. Der vil være mulighed 

for at købe kaffe, te og kage, 

der kan nydes i haven.  

Husk Corona regler!                                                

Kom og se hvad vi har lavet, og 

hvad vi har gang i!                                                     

Svoger bygger grotter til fiskene. 

21 42 90 05 
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Orø, 4300 Holbæk 

Telefon:  

40 46 70 13 

59 47 00 15 

Se mere på www.oestrefarge.dk og Facebook 

16:00 

Se på søjlen foran butikken. 



21 

 

Åbningstider: 
Vinter: 18/9 - 11/5 
Onsdag: 10.00 - 12.00 
Første lørdag i måneden: 10.00-12.00 

Tækkepartner Aps 

Stråtag, det bedste over hovedet 

Få gratis råd og vejledning 

 

Tækkemand Uffe Steen-Nielsen 

5090 6089, taekkepartner@gmail.com 

www.taekkepartner.dk 

 

 



22 

 

 

Orø Badmintonclub 

Ring og hør nærmere hvis du vil være med.  

Kontakt:  Flemming Zangenberg,  tlf.  30 68 94 04 

 

Orø Beboerforening   

Formand Jens Bloch,  tlf. 21 49  02 41  

Følg med på orøbeboerforening.dk  

 

Orø Billardklub 

Kontakt Stig Olsen, 20 15 92 08 

 

Orø Boldklub    

Tirsdage 17.30 til 18.30 fodboldtræning for børn. 

Kontakt:  Morten Warrer Juul,  tlf.  23 81 01 71 

 

Orø Brugerråd      

Kontakt:  Formand Jørgen Andersen 

Tlf. 59 47 02 87 

 

Orø Bådelaug 

Formand:  Bjarne Søeborg     

Følg med på orøbådelaug.dk   

 

Orø Børne– og Ungdomsklub 

Hver tirsdag 18.15 til 21.30.  

Kontakt Hanne Ringius 

Tlf. 42 32 40 00 

 

Orø Cykelklub      

Formand Ole Nielsen, 60 49 57 51  

Følg med på orøcykelklub.dk 

 

Orø Folkedansere      

Kontakt: Formand Marit Næsby Noppenau 

Tlf.  50  99 25 10 

Følg med på orøfolkedansere.dk 

 

Orø Forsamlingshus  

Foreningen Orø Forsamlingshus 

Formand Henning Deurell, tlf. 20 864 26 58 

Følg med på oroeforsamlingshus.dk  

 

Orø Gymnastikforening & Stavgang 

Kontakt: Britta Holscher 

Tlf. 53 35 43 40 

 

Orø Havkajakklub     

Følg med på oroehavkajakklub.dk  

 

Hestebedgård      

Følg med på hestebedgaard.dk 

 

Orø Husholdningsforening 

Kontakt: Formand Jytte Zangenberg 

Tlf.  22 51 38 37 

 

Orø Kogræsserlaug     

Følg med på orøkogræsserlaug.dk 

 

Kulturbeholderen 

Følg os på kulturbeholderen.dk 

 

Kunst på Orø 

Formand Arne Katholm, tlf. 24 81 05 68 

Følg med på kunstpåorø.dk 

 MC Island      

Kontakt: 21 64 98 64 

Følg med på mcisland.dk 

 

Mejeriet / Genskabet 

Kontakt: Siri Reiter, 27 14 54 28  

Følg med på mejeriet.oroe.dk  
 

Orøkoret 

Korleder Susanne Bram, tlf. 23 45 31 75 

 

Orø Menighedsråd    

Kontakt: Jette Maja Porting, tlf. 40 70 30 13 

Følg med på oroekirke.dk  

 

Orø Motionscenter 

Kontakt: Jørn Bigum 

Tlf. 27 89 50 45 

 

Orø Musikforening 

Orø Midsommerdage, Simon Bordal Hansen, 22 98 16 74. 

Orø Musikforeningen, John Vestergaard  51 36  01 82. 

 

Foreningen Orønyt    

Kontakt: Simon Bordal Hansen, tlf.  22 98 16 74. 

Følg med på oroenyt.dk 

 

Orø Pentanqueklub    

Husk hver søndag fra 10.30 til ca. 12.30 

Kontakt:  Bent Reedtz, tlf. 42 91 19 48. 

Følg os på Facebook: For os der bor på Orø 

 

Orø Seniorer 

Formand: Peter Bach Larsen, tlf. 59 46 72 02   

Følg med på orø-seniorer.dk 

 

Orø Skytteforening     

Foreningen stiller våben til rådighed 

Kontakt: Tyge Larsen, telefon 59 47 02 30 

 

Søspejderne Børre Klan,  Orø Havn 

Kontakt: Lasse Busk-Clausen 

Tlf. 21 42 90 05 

 

Sumba-danserne 

Forsamlingshuset tirsdag kl. 10.00 – 11.00 

Kontakt: Karin: 22 88 46 95, Britta: 53 35 43 40 

Torben: 24 22 18 88,  John: 20 20 78 83 

 

Tog Klubben Orø samt OrøToget 

Togklubben: Tirsdag og torsdag kl. 19-21,  alle er velkomne! 

Kontakt: Niels 30 86 08 14 /  John 20 20 78 83 

togklubbenoroe.dk 

Facebook Togklubben: togklubben orø 

Facebook OrøToget: orø-toget   

 

Foreningen Orø Vikingelaug 

v/ Jannick Ringius & Ditte Norlander 

orøvikingelaug.dk 

oroeviking@gmail.com  

 

Har du rettelser til foreningsoversigten eller vil gerne med i den, så 

kontakt redaktionen, redaktionen@oroenyt.dk 

 FORENINGER 
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Bed + bike + breakfast 

23 42 83 67 

fjordhus.dk 

 

Orø B&B  bo-i-haven 

59 47 47 05 / 29 32 07 30 

langdal5.dk 

 

Bybjerggård 

60 83 33 30  

bybjerggaard.dk 

 

Den Gode Viking 

59 47 47 96 

dengodeviking.dk 

 

Hegnegården 

Café & Gæstgiveri 

40 70 30 15 

hegnegaarden.dk 

 

Langdalgård 

30 25 54 64 / 

50 92 81 08  

langdalgaard.dk 

 

Orø Strandcamping 

23 34 34 58 

oscamping.dk 

 

Orø Forsamlingshus 

Cafeen 40 40 09 98 

22 39 53 23  

59 47 00 50 

oroeforsamlingshus.dk 

 

Orø Havnekiosk 

(Liv og Mad) 

24 20 56 73 

livogmad.dk 

 

Marlieses Gårdcafe 

59 47 07 44 

marliesesgaardcafe.dk 

 

Orø Kro og Hotel 

32 20 03 00 

oroekro.dk 

 

PizzaHuset Orø 

4940 8426 

Pizzahuset-oroe.dk 

 

Dagli’ Brugsen 

59 47 00 53 

coop.dk 

 

Turistkontor 

61 73 08 70 

oroe.dk 

 

Ting&Sager 

59 47 02 30 

 

Galleri ArtDoor 

42 32 40 00 

 

Martin Bruggisser 

23 42 83 67 

fjordhus.dk 

 

Sannes Glas&Keramik 

61 16 06 51 

sanneskeramikogglasvaerk-

sted.dk 

 

 

Hestebedgård Mindestuer 

59 47 02 25 

hestebedgaard.dk 

 

Kulturbeholderen 

60 49 57 51 

kulturbeholderen.dk 

 

Landbrugsmuseet 

59 47 03 51 

 

Orø Museum 

59 47 02 25 

oroeminder.dk 

 

Orøstrand Dyrepark 

59 47 00 04 

oroestrand.dk 

 

Alt-i-et-håndværkeren 

51 51 58 63 

 

Entreprenør P. Pedersen 

40 50 67 03 / 40 18 67 04 

 

HBJ Skov– og haveservice 

23 61 30 68 

traekirurgen.dk 

 

Kloakmester N. E. Nielsen 

21 64 98 56 

 

Orø Grave/udlejningsforr. 

20 78 17 42 

 

Tækkepartner  

50 90 60 89 

taekkepartner.dk 

 

 

 

Tømrer- og Snedkerme-

ster Le Fevre Byg Orø 

Allan Le Fevre 

25 34 41 58  

 

Tømreren på Orø 

Lasse Busk-Clausen 

21 42 90 05 

busk-clausen@mail.tele.dk 

 

Orø El, elinstallatør 

28 20 84 51 

 

Bøttcher & Fog A/S 

70 20 30 30 

bottcherfog.dk 

 

Kjeld Ruud Hansen 

Bygningskonstruktør BTH  

og Arkitekt MAA 

23 60 89 03 

Oroe-Arkitekten.dk 

 

Angelinas frisørsalon 

30 69 15 55 

 

Dyrlæge Gitte Jensen 

23 70 14 83 

orøvet.dk  

 

Grafiker Siri Reiter 

27 14 54 28 

sirireiter.dk 

 

Holistisk Massage 

59 47 47 48 / 30 27 25 20 

 

IT– guide dr. Jones 

40 84 31 36 

dr.jones.dk 

 
Kinesiolog & Energibehandler 

Bolette Knigge-Olsen 

60 52 11 00 

 

Vinduespudseren 

Kenny Christensen 

23 46 30 15 

 

Terapeut/Familievejleder 

Terapeut/ Familievejleder 

Linea Bartholin  

Linea@familieklinikken.dk  

Tlf. 4140 60 73 

 

Orø-Holbæk 

72 36 23 00 

holbaek.dk/faerge 

 

 

 

Østre Færge 

45 42 42 42 

østrefærge.dk 

 

Akutteamet 

Kan du ikke ringe til selv. 

Ring Alarm 112 

 

Genbrugspladsen 

Onsdag 13-15.30 

Lørdag 09-13.00  

Fra 1. november til 1. april 

Lørdag 10-12 

 

Orø Hallen 

30 50 41 33 

oroehallen.dk 

 

Beboerforening/

Lokalforum 

Jens Bloch 

21 49 02 41  

orøbeboerforening.dk 

 

Lægevagten 

70 15 07 00, 16-08 hverdage, 

lør-søn og helligdag hele døg-

net 

 

Præst Kirsten Schmidt 

59 47 00 27 

 

Skole og børnehus 

72 36 70 10 

holbækbyskole.dk 

 

Politi, områdebetjent 

25 10 76 79 

 

Sognefoged H. Iversen 

20 21 87 85 

 

Orønyt 

22 98 16 74 

oroenyt.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du rettelser til adresseover-

sigten eller vil gerne med i den, 

så kontakt redaktionen, redakti-

 TELEFONNUMRE OG ADRESSER  

Spise - overnatte 

Butikker 

Kunst&håndværk 

Seværdigheder 

Håndværk o.l. 

Service 

Færger 

Fælles goder 
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Markbrand 

 


