SPORT • FRITID • KULTUR

OtterupBladet
NR. 6

DECEMBER 2021

3. ÅRGANG

Støt KFUM-Spejderne i Otterup, når du køber årets juletræ.
Se side 36-37

Side 14 Nordfynske familier
får julehjælp

Side 12 Virksomhedsportræt
Holst Thrane Bogholderi

Side 6, 8, 10
Vælgermøde i Kuplen

Bliv annoncør i OtterupBladet, se mere på otterupbladet.dk

Herre – Icon stripe

Striktrøjer med vindfor.

499

Vejl. 1.000,-

Unisex
– Park fleece
joggingbukser
Vejl. 400,-

29995
Junior, dame & herre
– New x-roads
Vejl. 200,-

SÆTPRIS

9995
Herre – Bros
træningstrøje
Vejl. 300,-
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24995

95

Dame – Trek badesandal

Unisex – Tofield
badesandal

29995

Vejl. 200,-

14995

Unisex – Badesandal
med velcro

Junior – Dri-fit park
t-shirt eller shorts
Vejl. pr. del 150,-

27995

Dame – Swoosh
medium-support bh

24995

Dame – Pro shorts

19995

Dame – Pro tight

34995

Der tages forbehold for udsolgte varer og eventuelle trykfejl. Tilbuddene gælder til og med d. 19.12.2021, så længe lager haves.

9995

Junior
– Park hættetrøje
Vejl. 350,-

29995
Junior – Dri-fit
park bukser
Vejl. 250,-

19995
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Otterup Lokalråd
Franz Rohde| mobil 2460 2773 | mail: franzrohde@yahoo.dk

Interessant vælgermøde i kuplen
Fremtiden for Otterup Lokalråd?
Af Bent Hjortebjerg, næstformand Otterup Lokalråd
Når du læser dette indlæg, så er der valgt en ny
kommunalbestyrelse den 16. november 2021.
Hvad betyder så det for Otterup Lokalråd? Det
kan vi ikke svare på, men det må tiden vise.
Den 4. november afholdt Otterup Lokalråd et
vælgermøde i Kuplen, hvor vi havde sat emner
til drøftelse, som betyder noget for beboerne i
Otterup Sogn.

Nedenstående er en refleksion
efter debatten
Der var mødt kandidater fra fem politiske
partier: Franz Rohde (V), Helle Waagner (A),
Pia Longet (SF), Jane Yndgaard (SF) og Jeff
Duckett (C). Der var ca. 50 tilhørere, hvor mange
havde rigtig mange gode spørgsmål og forslag
til løsninger. Så politikerne kan roligt drøfte
Fortsætter side 6.

Bent Hjortebjerg byder velkommen.

4

December 2021 | Nr. 6 | www.OtterupBladet.dk

✔ Mekaniske låse og låsesystem
✔ Alarmsystemer
✔ Videoovervågning
✔ Adgangskontrol
✔ Dørpumper og dørautomatik
✔ Dørtelefoner
✔ Rullegitter

✔ Nordfyns Låse & Alarm | Hyldehaven 15, 5450 Otterup | Tlf. 64 82 49 88 | nordfynslaase.dk

IT Experterne

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

Forvent mere af IT Experterne - www.itexperterne.dk

+45 61 68 43 83
support@itexperterne.dk

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

Otterup Boghandel
- din lokale boghandler
Jernbanegade 24 - 5450 Otterup - Tlf. 6482 1162
www.kon-tur.dk - Mail: 6960@bogpost.dk
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problemstillingerne med de borgere, som har
problemerne inde på livet. Der kommer mange
gode forslag.
Vi drøftede emner som bymidten, Byparken,
trafikproblemerne på Søndergade ved Netto,
Jem og Fix og Coop 365, evt. ny placering af
biblioteket på den tidligere Fakta-grund og
tilbud til unge, som ikke benytter foreningslivet.
Bymidten/Byparken
Det er svært at udlede noget konkret fra mødet,
hvad man vil omkring disse to vigtige forhold
i vores by. Der er afsat 4 mio. kr. i 2022 til
bymidten. Det er ikke øremærket, hvad disse
penge skal bruges til. Der var enighed om at
inddrage borgerne i byen, herunder lokalrådet
i udmøntning af konkrete planer om, hvordan
pengene skal bruges.

Pia longet SF havde indlæg.

Det er også i spil, at biblioteket skal rives ned,
bortset fra kuplen, som skal bevares. Biblioteket
skal så opføres på den gl. Fakta-grund. Flytningen af biblioteket er lokalrådet stærkt imod. Det
vil forringe mulighederne for at lave et levende
torv, hvor der både er plads til aktiviteter bl.a.
Torvemarkedet, og et mindre areal til parkering.
Torvemarkedet, mener vi, er truet ved, at
biblioteket flyttes til Fakta-grunden. Så den
byfortætning, som der tales så meget om, vil
ikke blive et aktiv for handelen, men snarere et
tab på grund af det, vi mister.

Franz Rohde var en af de fem kandidater ved mødet.

De fremmødte kandidater fra de fem partier
virkede villige til, at en beslutning om at bygge
på Fakta-grunden genovervejes.
Kandidaterne sagde flere gange, at sådanne
beslutninger skulle tages efter en stor

Fortsætter side 8.
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Helle Waagner Socialdemokraternes spidskandidat
havde indlæg.

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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inddragelse af de lokale borgere, foreninger
og forretningsdrivende. Vi ser frem til et
sådant samarbejde, hvor de lokale har en reel
indflydelse.
Vi blev heller ikke klogere på, hvorfor seniorhuset skal bygges på samme sted, som det ligger
nu, når kommunalbestyrelsen selv havde to
andre placeringer i høring blandt brugerne og
andre interessenter. Dog kom det frem, at der
ikke var helt enighed i kommunalbestyrelsen om
placeringen.
Trafikproblemerne ved forretningerne
Netto, Jem & Fix og Coop 365
Som man sikkert husker, så var der til budget
2020 afsat 4,7 mio. kr. til et lyskryds med én
fælles indkørsel til de tre butikker. På grund af
uenighed med forretningerne fandt kommunen,
at der ikke er mulighed for at gennemføre en
løsning. Pengene er derfor taget af budgetterne
for de kommende fem år.
Der var dog enighed blandt kandidaterne om,
at der skal gøres noget. Det er et problem med
bakkende lastbiler, og der er stor fare for bløde
trafikanter, som skal passere Søndergade for at
handle.
Der er ingen nemme løsninger. Det blev bl.a.
foreslået, at der skal lægges mere pres på
forretninger. En blandt tilhørerne foreslog,
der skulle tages en del af atletikfaciliterne for
at lave en løsning. Det blev også foreslået,
at Lokalrådet skulle inddrages for at finde en
løsning, som alle mener, at der skal findes.
Det kom også frem, at Otterup Boldklub har
foreslået en mulig løsning, hvor et stykke
fodboldbane indgår til en vej til lastbilerne, så
disse kan komme ind bag butikkerne. Et forslag
kommunen ikke i første omgang har fundet
brugbart.
8
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Arne Erlund Socialdemokraterne havde kommentar.

Tilbud til unge, som ikke benytter
de traditionelle fritidstilbud
Der var enighed om, at der skal gøres noget for
at komme med andre tilbud til disse unge. Der
er taget lidt ”hul” på dette ved, at der er etableret et knallertværksted på ”Ørkebygaard”. Der
er også givet tilsagn om at oprette hytter på
området. Der blev nævnt en skaterbane, tilbud
om musik og teater mv.
Alle var dog enige om, at det er vigtigt høre de
unge om, hvad de ønsker. Lokalrådet blev bedt
om, at forsøge at få de unge i tale. Evt. hjælpe
dem med at søge kommune om støtte til de
initiativer, som de ønsker.
Det vil vi forsøge at tage op. Vi vil meget gerne
være med til at give de unge en stemme i
forhold til kommunen, men det friholder ikke
kommunen og den kommende kommunalbestyrelse for, at ansvaret for en dialog med de unge
også ligger der.

Fortsætter side 10.

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
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Fremtiden:
Der ligger flere rigtig spændende planer:
Bymidten, byparken, trafikproblemer, tilbud
til unge, som Otterup Lokalråd skal kaste sig i
gang med.
Det vil vi også gerne. Det er dog en nødvendighed, at vi bliver hørt, inden der ligger færdige
planer, som politikerne skal tage stilling til.
Så en tidlig inddragelse er helt nødvendig.
Det er også nødvendigt, at vi får en samarbejdsaftale med Nordfyns Kommune, så der

ligger klare aftaler om, hvornår vi skal høres
og i hvilke sager. Det var der lydhørhed om fra
kandidaterne.
Det kunne også være dejligt med en ”lille sejr”,
altså en ”sag”, hvor Nordfyns Kommune lyttede
til os som lokalråd. Så er det lettere at arbejde
videre, og måske få flere beboere i Otterup sogn
til at interessere sig i lokalrådet og dets arbejde.
Vi glæder os til at arbejde sammen med den nye
kommunalbestyrelse fra 1.1. 2022.

OtterupBladet udkommer hver
anden måned
OtterupBladet er bladet, hvor spejdergrupper, idrætsforeninger m.fl. hver kan få gratis omtale.
Omdeling i 2022:
Nr. 1: Omdeles 12.-13. marts.

Nr. 4: Omdeles 27.-28. august.

Nr. 2: Omdeles 30. april – 1. maj.

Nr. 5: Omdeles 15.-16. oktober.

Nr. 3: Omdeles 11.-12. juni.

Nr. 6: Omdeles 27.-28. november.

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

Morten Kornelius
Mobil 6178 1880
Mail: morten@kornelius-marketing.dk
www.kornelius-marketing.dk

OtterupBladet har samarbejde med Otterup Lokalråd.

www.otterupbladet.dk
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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. 6 | December 2021
Følg os på
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Virksomhedsportræt Holst Thrane Bogholderi
v) Dorte Holst Thrane | Dallundvej 53 | 5471 Søndersø
E-mail: info@holst-thrane.dk | Tlf. 3021 4030 | www.holst-thrane.dk

Det kan være svært
at stå med sit eget regnskab
Af Erling Jensen, Blæsbjerghus.
Med snart 30 års erfaring inden for kontor og
bogføring er Dorte Holst Thrane, en pålidelig
og ideel samarbejdspartner for mindre og
mellemstore virksomheder.
Specielt for disse firmaer, kan det være en god
ide at outsourche faktureringen og firmaets
regnskab til Holst Thrane Bogholderi. Herved vil
det være en stor lettelse at kunne fokusere, hvor
man er stærkest og overlade de tørre tal til en
anden.

Bilagene sendes nemt direkte ind i regnskabsprogrammet e-conomic, hvor de bliver opbevaret
sikkert ifølge regnskabsloven.
Lige meget om I har brug for hjælp hver dag, en
gang om ugen eller måske en time om måneden,
så er jeg klar til at hjælpe, fortæller Dorte Holst
Thrane.
Min timepris er 385 kr. excl. moms. Når jeg har
arbejdet lidt med tingene, og jeg kan se, hvor
meget der er, så laver jeg en fast månedlig pris,
så mine kunder altid ved, hvad deres udgift til
bogføring/kontor er.
Ingen binding
Som kunde hos mig, binder I jer selvfølgelig ikke
til noget. I kan til enhver tid opsige samarbejdet,
hvis der af en eller anden grund skulle være
behov for det.
Arbejdede først i faderens firma
Dorte Holst Thrane fortæller, at hun først
arbejdede i faderens firma i 20 år, før hun blev
selvstændig. Der blev solgt vin og spiritus fra
mange forskellige steder rundt om i verden.
Hendes mand Esben, arbejdede også i firmaet.
Han var på lageret.

- Jeg arbejder fra mit hjemmekontor i Søndersø
på Fyn, men det er ingen hindring, at jeres
virksomhed ligger et andet sted i Danmark.

12
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Da faderen i 2012 kom og sagde, at han nu
gik på pension, sagde Dorte nej tak til at føre
firmaet videre og tog springet og blev selvstændig med bogholderi og kontorarbejde i stedet.

Hjælp til bogføring
og kontorarbejde
Jeg tilbyder hjælp til:

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bogføring af bank og diverse bilag
Bogføring af debitorer og kreditorer
Kreditorbetaling
Fakturering
Rykkerskrivelse til debitorer
Forefaldende kontorarbejde
Løn via Danløn
Indberetning af moms
Klargøring til revisor

Dallundvej 53 · 5471 Søndersø
Tlf. 30 21 40 30 · info@holst-thrane.dk

www.holst-thrane.dk
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Lions Otterup
Præsident Ole Sørensen | mail: e-slagter@hotmail.com

Nordfynske familier
får julehjælp
Lions Otterup og Rotary har også i samarbejde
om julehjælp.
Som sidste år kan 60 familier se frem til at få en
ordentlig jul. I Otterup fik Ole Sørensen og Ulrik
Bieler fra Lions Otterup den idé, at man ville
sælge luksuskasser med blandt andet kød og
vine for at samle penge ind.
- Det gik egentlig meget godt. Vi fik solgt 70
kasser, og dermed gik der 7.000 kroner til den
fælles hjælp. Der var kunder fra hele kommunen
og fra Odense også, fortæller Ulrik Bieler, der
håber at den gode begyndelse kan få initiativet
til at nå endnu længere ud i år.
- Der var både nogen, som købte dem til sig selv
eller fik dem leveret til familie og venner som
en overraskelse, tilføjer Ole Sørensen, der er
præsident i Lions Otterup.

Hver solgt kasse støtter
Ole Sørensen anslår, at der i kassen er kød til
hovedmåltider i mindst tre dage for en almindelig familie. Der bliver også solgt en lidt mindre
kasse til 600 kroner, hvor der også sendes 100
kroner videre til julehjælpen.
Lions Otterup og Rotary har allieret sig med
Nordfyns Kommune, hvor der bliver sørget for at
julehjælpen også fordeles til de familier, der har
allermest brug for dem.
Tilbuddet begyndte 1. november og kører frem
til lige før jul, hvor alle de pakker der er bestilt
senest om tirsdagen i hver uge vil blive bragt ud
inden den efterfølgende weekend.
Man kan bestille kasserne på telefon 2712 2059.

Leveres til døren
Kasserne med julevarer bliver direkte til familierne. Kasserne bliver pakket med gode vine,
slagtervarer fra Slagter Theilgaard og godter.
- Der er i en kasse kød, vin og portvin til en
værdi af mindst 1000 kroner, når man køber
den store kasse til 795 kroner, men man får
også leveret - og så bliver der sendt 100 kroner
videre til den fælles julehjælp, for hver kasse
man køber. Noget af det sjoveste sidste år var,
at komme ud og overraske nogen med sådan en
kasse, siger Ole Sørensen.
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De Blå Spejdere
Lisbeth Achton-Boel | mobil: 2651 9128 | mail: minileder@1otterup.dk

Afsted på PLan-kursus
I efterårsferien 2021 var vi fire spejdere fra 1.
Otterup, som var på PLan-kursus to forskellige
steder i Danmark.
Et PLan-kursus handler om, hvordan man bliver
en bedre patruljeleder, og hvordan man kan
være leder for de andre spejdere.
Vi var to spejdere, som var på PLan Røddinglund, hvor temaet var festival. På kurset startede til alle vores nye venner.
vi med at have et alene-døgn med vores
patrulje, så vi kunne lære hinanden at kende. Vi Vi var også to spejdere, som var på PLan Plask,
som var en sø-spejder lejr, hvor vi lærte at sejle
skulle selv finde et sted at overnatte.
og lærte om ”færdsels-reglerne” til søs.
Vi var også af sted på en hike.
Efter vores alene-døgn blev alle patruljerne
samlet, og vi byggede vores lejrplads op, og
På kurset lærte vi om de forskellige egenskaber,
lærte de andre at kende.
som en god leder skal have.
I løbet af ugen lærte vi om lederskab, og
Vi hyggede os også og så blandt andet film.
hvordan man løser konflikter.
Vi havde lejrbål et par gange i løbet af ugen, og
den sidste aften havde vi banket.
Vi sluttede ugen af med at rydde pænt og
ordentligt op, og fik sagt farvel (og på gensyn)

16
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Vi holdt også en god afslutningsfest, og til
allersidst fik vi ryddet pænt op på lejren.
Med PLan hilsen
Emma, Maja C, Rozitta og Maya fra 1. Otterup.
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Sportsrideklubben Bogø
Helle Dalver, kasserer | mobil: 28725898 | mail: hdalver@gmail.com

Sportsrideklubben Bogø
Nu er det blevet den tid på året, hvor elevponyerne er kommet ind fra sommerfolden. Nu står
de i de varme stalde.

Herunder en udtalelse fra en af klubbens
medlemmer, Anne-Sofie, som rider på elevponyen Fandango.

Vi nærmer os december, som jo traditionen tro,
er en tid med hygge og glæde.
Vi glæder os til, at holde vores årlige julestævne
d. 12. december, hvor der rides luciaoptog til
hest og måske kommer julemanden på besøg.
Alle er selvfølgelig velkomne til at komme og
kigge og støtte klubben.

”Jeg har redet på Bogø i fem år og nyder hvert
sekund. Jeg har redet i mange andre rideklubber, men der har aldrig været et sted som Bogø,
og jeg nyder især de venskaber, som der er der
ude, og at alle snakker med alle.”

Traditionen tro har vi også afholdt en
jule-klippedag, hvor der blev klippet julepynt til
rytterstuen samt til vores juletræ. Der blev grint
og sunget til julesangene, mens der blev spist
æbleskiver, drukket varm kakao og pyntet flot
op til jul.

Til slut vil vi sige tak for i år. Vi alle fra Bogø
ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
Vi glæder os til at se jer alle det nye år.

18
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Bielers julebuffet Bielers buffet
Luksus
Julefrokost

Hvide sild med kapers, løg og kar
rysalat, Smørstegte fiskefileter med
hjemmerørt remoulade og citroner,
Gravet laks med sennepsdressing
og varmrøget laks med rejer, Fynsk
æbleflæsk med bacon, tarteletter
med høns i asparges og sprængt
andebryst med plukket salat, Lun
leverpostej med champignon og ba
con, Juleskinke med grønlangkål og
brune kartofler, Slagterens medister,
hjemmelavet rødkål, ribbensteg af
dansk gris med hjemmerørt sennup,
hjemmesyltet rødbeder og drueargur
ker, Ris a la mande med kirsebær
sauce og ostebord med frisk frugt,
kiks, knækbrød, smør, fedt samt
hjemmebagt hvidt brød og rugbrød.

Julebuffet inkl. bowling kr. 325,Julebuffet i restauranten kr. 280,Julebuffet ud af huset kr. 280,-

&

Bowling
Idrætscenter

OTTERUP HALLERNE

Lækker buffet

Pandekager med flødeost og koldrøget laks,
Skaldyrssalat med frisk pasta (kæmperejer og
muslinger), Sprængt andebryst, Røget skinke
med marinerede svampe og spæde salater,
Lammekølle fyldt med urter, Helstegt oksefilet,
Spændende grønsager, 2 slags kartofler,
Lækre salater, Ostebrædt med druer og oliven,
Dessertsymfoni, Hjemmebagt brød og smør.

Pr. kuvert kr. 289.-

BRUNCH & BOWL
SPIS & BOWL

225.225.-

HUSK TAKE AWAY - HELE UGEN

Den
eksklusive
menu
Forret:
Hjemmerøget laks på sprød
salat med rejer og urtedressing
Hovedret:
Oksemørbrad med parma
skinke og hvidløgsost stegte
kartofler, rødvinssauce samt lækker
garniture og salat.
Dessert:
Nøddetærte med frisk frugt,
bærpuré og softice.
Pr. kuvert kr. 300.Bowling 1 time ekskl. skoleje
KUN kr. ����������������������

325.-
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Otterup Folkedansere
Carl Nielsen, formand | mobil: 21 83 82 02 | mail: Nielsen@otterup-folkedansere.dk

Otterup Folkedans
I vores serie med Dansevideoer er der denne
gang valgt Trommelvalsen fra Udbyhøj, som man
finder i hæftet ”gamle danse fra Randersegnen”
Googler man ordet ”trommel”, får man forslag
om ord, der ligner - tromme og tromle -men
ikke noget der umiddelbart giver mening til en
gammel dans. Men man kan jo også bare nyde
dansen uden at vide, hvad ”trommel” betyder.
Dansen danses af tre par og består af løbetrin og
tyrolervals.

Udover at være tilsluttet Dans Danmark er
Otterup Folkedansere også tilsluttet Folkedans
Fyn, der er en sammenslutning af 18 folkedanserforeninger på Fyn.

Huskeregel:
Det er altid midterparret, der danner port. Det er
et børne/ungdomshold der viser dansen i denne
video: www.folkemusikogdans.dk

www.folkedansfyn.dk
23. jan. Trinkursus.
4. febr. Egebjergkvadrillen.
25. febr. Sendemandsmøde.
26. febr. L KUF
5. marts L Kertemindeegnens F.
6. marts Hambokursus
13. marts
Forårsfest
10. apr. Valsekursus
(L = legestue)

Med virkning fra 1.januar 2022
DANS DANMARK
Det nye forbund har til formål at fremme al
foreningsdans i Danmark og er en sammenslutning mellem FOLKEDANS DANMARK og
DANMARKS SPORTSDANSERFORBUND.
Udover folkedans, standard/latin, different
styles,og breaking forventes tilsluttet seniordans og squaredans. Dans Danmark er optaget i
Danmarks Idrætsforbund.
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Aktivitetskalender
for Otterup Folkedansere
5. dec 14-17
juletræsfest ”Kuplen”.
13. jan 2022
starter ny sæson.
21. apr.2022
sæsonafslutning.

Det er hyggeligt at danse folkedans.

OTTERUP
KIRKE
December 2021 - Nr. 6
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Otterup Kirke
hjemmeside www.otterupsogn.dk

Nadverens fokus på, at alle er lige for Gud og
modtager hans nåde og hans gaver ufortjent ...
Biskoppernes liturgipostkasse har modtaget flere taler for, at kirkebønnen/forbønnen burde ligge
hundrede indlæg fra grupper og enkeltpersoner. tættere på nadveren, gerne efter nadveren og i
stedet for udgangskollekten.”
Indlæggene er tilgængelige på nettet (søg på
’bidrag til liturgidebatten’).
- Så vidt denne smagsprøve på, hvad man kan
læse i samlingen af tekster fra biskoppernes
En af bidragyderne, Birgitte Refshauge Kjær,
liturgipostkasse. Næste år får vi at se, hvad
sognepræst i Egeris, skriver bl.a. følgende
biskopperne vil gøre med materialet.
betragtninger om folkekirkens højmesse:
Fra biskoppernes liturgipostkasse

”Gudstjenesten er menighedens. Og derfor
er den altid i bevægelse og skal behandles
med varsomhed i en løbende dialog mellem
menighed, præster og ansatte.”
Og hun fortsætter:
”Jeg er ikke bange for, at genkendeligheden
i folkekirkens søndags-hovedgudstjenester
[dvs folkekirkens højmesser] går tabt. Jeg er
mere bange for, at de bliver så knastørre og
mærkelige, at alt for få mennesker finder vej
dertil, så folkekirkens kerneydelse ender med at
være fællesspisning og koncerter.”
Om gudstjenestens bønner skriver hun:
”Kirkehistorisk har kirkebønnen fra begyndelsen
været knyttet til nadveren og udsendelsen, og
kaldes i andre søsterkirker da også for ’forbønnen’. Efter reformationen blev den imidlertid
i Danmark flyttet op på prædikestolen som et
efterhang til prædikenen. Det har ført til, at den
er kommet til at stå utydeligere.
Det er ikke umiddelbart indlysende, at den skal
bedes derfra og på det sted i gudstjenesten. De
mange ord midt i gudstjenesten - hvis man også
læser evangeliet fra prædikestolen - svækker
denne vigtige del. Det er her [i kirkebønnen] at
udblikket til verden udtrykkes eksplicit i det, som
gudstjenesten egentlig er til for: sendelse til verden.
22
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Der er for mig at se ingen tvivl om, at vi får
en gudstjenesteordning, der lægger op til, at
præst og menighed taler mere sammen om,
hvordan menigheden får størst glæde af sognets
gudstjenester.
Ved Otterup kirke kunne man efter min mening
godt nedsætte et gudstjenesteudvalg. Et sådant
udvalg kunne begynde sit arbejde med at se på,
hvad man gør andre steder i retning af at forny
gudstjenesten.
Men udvalget kunne også mageligt se på, om
der var noget i salmebogstillægget ’100 salmer’,
som var værd at tage i brug. Mange steder i
landet har man jo for længst anskaffet dette
tillæg og bruger det i gudstjenesten.
Udvalget kunne måske også se på, om alle
gudstjenestens bønner er lige vellykkede, eller
om nogle af bønnerne kunne tåle at blive afløst
af mere vellykkede og vedkommende bønner?
Det tager tid og kræfter at komme med velovervejede bud på, hvordan sognets højmesse kan
få et løft. Der er heldigvis ting, som allerede kan
lade sig gøre under den gældende gudstjenesteordning. Andet må vente, til biskopperne engang
løsner deres stramme greb om folkekirkens
højmesseliturgi.
- gk -

Til læserne af kirkesiderne
Dette nummer af OtterupBladet bliver det sidste
nummer, som rummer kirkesider for Otterup
sogn.
Årsagen er, at der er etableret et kirkeligt
samarbejde mellem Otterup sogn, Lunde sogn
og Hjadstrup sogn, idet de tre sogne er fælles
om de to præster, Astrid Paludan og Louise Kiær.
Fællesskabet om præsterne gør det naturligt
at have fælles annoncering af gudstjenester og
kirkelige arrangementer.
OtterupBladet bliver kun omdelt i Otterup sogn
men ikke i Lunde eller Hjadstrup. Som følge
deraf har de tre menighedsråd besluttet fremover at bruge Ugeavisen Nordfyn til at kundgøre
de ting, der skal kundgøres.
Desuden har menighedsrådene besluttet, at
Otterup kirkes hjemmeside skal udbygges til
også at dække Lunde-Hjadstrups hjemmeside.
Det betyder, at gudstjenesteliste og omtale af
arrangementer i Lunde og Hjadstrup også er at
finde på den fælles hjemmeside, som formentlig
allerede har fået et nyt navn, når dette læses.
Læserne opfordres til at gå jævnligt ind på
hjemmesidens adresse: www.otterupsogn.dk,
som er den hidtidige adresse for Otterup kirkes
hjemmeside. Men det er meningen, at man også
skal komme ind på samme hjemmeside via de
hjemmesideadresser, som har været i brug i
Lunde og Hjadstrup..Om det når at komme på
plads, når dette læses, er endnu uvist.

eget kirkeligt personale bortset fra, at Lunde og
Hjadstrup er fælles om organisten.
Hvad der skal være af samarbejde og fællesskab
på tværs af sognegrænserne må komme
lidt efter lidt, som det nu falder naturligt og
ønskeligt.
For snart længe siden fik de tre menighedsråd
stillet i udsigt, at pastoratet skulle få bistand af
en tredje præst. Planen var at ansætte en 75%
præst, som skulle lægge 35% af en fuldtidsstilling i Otterup-Lunde-Hjadstrup pastorat og 40%
af en fuldtidsstilling i Østrup-Skeby-(Gerskov)
pastorat.
Det lykkedes ikke at få en tredje-præst ansat, og
der er ikke udsigt til, at det vil ske i nærmeste
fremtid om overhovedet nogensinde. I stedet
for den manglende tredjepræst har Otterup
menighedsråds ansat en konfirmandlærer til
at afhjælpe et akut problem, idet der nemlig
om tirsdagen er hele tre hold, der skal skal
forberedes på samme tid. Konfirmandlæreren
hedder Elin Ellefsen, som hermed bydes
hjerteligt velkommen. Hun kommer til arbejde
tæt sammen med de to præster.
Med disse kirkesider i OtterupBladet er det
slut med noget, der i nogen grad ligner et
gammeldags kirkeblad. Menighedsrådet siger
tak til læserne og håber, at læserne fremover
– omend ad andre kanaler - vil vide at holde sig
informeret om, hvad der rører sig i Otterup sogn
og også gerne i de to nabosogne.
- red -

Man kan ikke sige, at de tre sogne er lagt
sammen, selv de er fælles om præsterne. Hvert
sogn har eget menighedsråd, og hvert sogn har
OtterupBladet.dk | Nr. 6 | December 2021
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Telefonnumre
Sognepræst
Astrid Kirk Paludan
tlf. 51 64 51 78
e-mail: aski@km.dk

Menighedsrådets kasserer
John Rasmussen
tlf. 40 16 47 67
e-mail: john@otterup-vvs.dk

Gudstjenester i Otterup kirke
Sognepræst
Louise Kiær
tlf. 27 21 99 09
e-mail: lok@km.dk
Kordegn
Hellelou Hammerich
tlf. 30 60 25 91
e-mail: hih@km.dk
Kirkegårdsleder
Diana Dencker
tlf. 64 82 20 77
e-mail: kirkegaarden@otterupsogn.dk
Kirketjener
Mogens Christiansen
tlf. 21 77 54 99
e-mail: Truckermogens1958@gmail.com
Organist
Preben Holmberg
tlf. 23 24 20 82
e-mail: prebenholmberg@gmail.com
Menighedsrådets formand
Anne Kuntz Jacobsen
tlf. 24 87 76 74
e-mail: kuntzjacobsen@gmail.com
Kirkeværge
Mogens Larsen
tlf. 26 59 77 63
e-mail: elmevej-7@webspeed.dk
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Søndag 5. december kl.10.30
2. s. i advent
Astrid Paludan
Søndag 12. december kl.10.30
3. s. i advent
Louise Kiær
Søndag den 19. december kl.10.30
4. s. i advent
Astrid Paludan
Juleaften gennemføres i år!
I skrivende stund ser det ud til, at vi i år undgår
aflysning af juleaftens gudstjenester.
Der bliver formentlig 3 gudstjenester i Otterup:
kl. 11.00 ,13.00 og 15.00. Menighedsrådet har
besluttet, at der til disse gudstjenester skal
forevises coronapas eller frisk coronatest ved
kirkens indgang. Se i øvrigt nærmere på www.
otterupsogn.dk.
Juledag kl.10.30
Astrid Paludan
2. juledag kl.10.30
Louise Kiær
Nytårsdag kl.14.00
Louise Kiær

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

Otterup Krolf Klub
Vi har nu afsluttet sommer sæsonen med
spisning af medbragt mad i vores klubhus. Det
har været en sæson præget af meget arbejde
og mange nye tiltag. Vi har skiftet sted fra
Byparken her til området ved Nordvest Skolen,
fået bygget nyt klubhus - lavet fire nye - baner
deltaget med seks hold i turneringen igennem
året - holdt internt holdmesterskab og internt
klubmesterskab - haft klubtur med bus til
Sønderjylland med 55 deltagere. Vi må sige, at
det er en meget aktiv klub.
Vi har lige haft arbejdsdag ved klubhuset, hvor
der blev lagt en række nye fliser foran huset. Det
pyntede.
Nu når Bladet udkommer, er vi I fuld gang med
vinterkrolf, hvor der sidste vinter deltog ca. 25
personer, men mon ikke vi klarer det i vinter
også.

Der har været meget at lave men også tid til hygge.

Vi har også lige afholdt vores års afslutning,
som vores festudvalg på glimrende vis havde
arrangeret.
Glædelig Jul og godt Nytår til alle.
Hygge ved klubhuset.

Det nye klubhus.
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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 Håndboldklub
Formand Henrik Nielsen | mobil 2364 3914 | mail: hni@adslhome.dk

OHK på klubtur i Vejen
6. og 7. november 2021
Af Ivan Petz. Fotos: Thomas Svensson.
Håndbold er jo så meget andet end træning i
løbet af ugen og kampe i weekenden.
Derfor er det en fast tradition, at vi samler alle
fra klubben på tværs af hold og alder og kunnen
og bruger en weekend på fællesskab, hygge,
udfordringer, sjov og ballade.
Efter en Corona pause gik turen igen i år til
Vejen Idrætscenter.

28
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En næsten fyldt bus med forventningsfulde
børn og godt forberedte voksne afgik kl. 08.10
fra Otterup. Velankommet i Vejen stod den på
”Elitetræning” for alle børn. Vores trænerteam
fra 1. division, Jakob og Thomas fik skudt weekenden i gang med en god omgang udfordrende
håndbold træning.
Derefter var der træning for de enkelte hold,
inden der blev tid til et besøg i den fine
svømmehal, de har i Vejen.

Eftermiddagen bød på vores traditionsrige
”Fidusturnering”, hvor der blev gået til sagerne
og efter ca. to timers intens håndbold blev der
som sædvanligt kåret en vinder, Klubben og
sammenholdet!

Efter en god frokost gik turen atter mod Otterup
midt på eftermiddagen.

Efter aftensmaden blev der dystet i gæt og
grimasser, vild med dans, spisning af cheeseburger på tid og diverse andre til lejligheden
opfundne selskabslege.

Jeg er sikker på, vi gentager turen næste år!
Hvis du også har lyst til at spille håndbold,
og om du er øver, nybegynder 3 eller 60 år
gammel. Ja så har vi også et hold til dig. Kig
forbi OHK.DK for at se træningstider.

22.30 blev der sagt god nat, og en flok trætte
børn og ledere kunne krybe i soveposerne.
Søndag stod atter på træning, svømmehal og
forskellige aktiviteter der styrker sammenholdet
på de enkelte hold.

Velankommet på hjemmebanen kunne vi sige
tak for en super weekend.

Vi glæder os til at se dig i håndbold hallen.
Ivan Petz
Se flere billeder på side 30.
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OHK
klubtur
til Vejen
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Jernalderlandsbyen Odin Odense
Daglig leder: Annette Bøge Huulvej | Store Klaus 40 5270 Odense
https://jernalderlandsbyenodinsodense.dk/da/

Bliv frivillig i Jernalderlandsbyen
Det er en stor oplevelse at være frivillig i Jernalderlandsbyen Odins
Odense, der har til huse på Store Klaus i Næsby.
Jernalderlandsbyen Odins Odense er et
foreningsdrevet kulturhistorisk formidlingscenter, som formidler hele jernalderen, inklusive
vikingetiden, fra ca. 500 år før til ca. 1100 år
efter kr.f.
Landsbyen består af et landsbymiljø med
rekonstruerede huse, smedje, udhuse, staklader,
offersted og gravplads. Området omkring landsbyen byder på marker, sø, eng og græsarealer
med får, samt diverse staklader til spisning og
overnatning. (Herudover forefindes moderne
administrationsbygninger med mødefaciliteter,
værksted, køkken, toiletfaciliteter, museumsbutik og lille udstillingsbygning.)

Landsbyen ligger i naturskønne omgivelser
i Stavids ådal, kun fem km. fra centrum af
Odense.
Sjovt at være frivillig
Som frivillig er du med til at sikre, at landsbyen
også er her om mange år. Der er forskellige
grupper og laug, der arbejder både foran og
bag ”kulissen” for at vedligeholde landsbyen,
skabe levende formidling og passe på både dyr
og grønne områder. ”Tirsdagsholdet” bygger og
vedligeholder de gamle huse, ”Nornerne” syr
dragter til landsbyen efter datidens teknikker
og mode, og ”Kend din jernalder” er gruppen,
der mødes en søndag hver måned for at prøve
alt mulig spændende og forskelligt håndværk
fra perioden. Man kan komme med i buelauget,
arbejde i en rigtig smedje, smelte glasperler
over bål, lave mad til arrangementer – mulighederne er mange.
Det koster 275 kr. om året at være medlem af
foreningen, men så er du også sikker på nogle
gode oplevelser i et unikt fællesskab. Vil du
vide mere, så læs nærmere på hjemmesiden
odinsodense.dk eller kontakt os og kik forbi.
Der er altid varm kaffe på kanden!
Når der er åbne arrangementer kan du også
hjælpe til. Du kan deltage i dit eget tøj, men
kan også altid låne rigtigt jernaldertøj, så du
bare bliver flot.
Jernalderlandsbyen har ca. 100 frivillige, der har
det sjovt sammen.
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Otterup Gymnasterne
Pia Parsberg Holm, formand | mobil: 2636 2528 | mail: otterupgymnasterne@gmail.com

Gang i foreningslivet igen
Tekst: Amalie Margrethe Mogensen
Billeder: Arkiv

Generalforsamling 2021
I oktober afholdt vi Otterup Gymnasternes
årlige generalforsamling, hvor formanden
gav sin beretning, og regnskabsåret blev
præsenteret og godkendt. Det har været et år
med mange omvæltninger, da foreningslivet og
vores aktiviteter naturligvis har været påvirket
af Covid-19. Året har budt på et formandsskifte,
hvor Pia Holm overtog formandsposten fra
Anne Nygaard. På generalforsamlingen gik
også Helle Nielsen ud af bestyrelsen. Vi byder
velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer,
Camilla Rasmussen og Camilla Bondo, der
forhånd er aktive kræfter i foreningen. Vi vil
sige tak til Anne og Helle for deres store indsats
i bestyrelsen og byde velkommen til Camilla og
Camilla.

Det har været vel besøgt, og vi glæder os over
at se de mange mennesker i hallen.
Open Gym er for alle - både foreningens gymnaster og andre interesserede - eneste betingelse
er, at man opfører sig ansvarligt, kammerartsligt
og i overensstemmelse med gældende regler
for brug af Otterup Idrætscenter. Det koster 30
kr pr. gang, som betales ved indgangen - enten
kontant eller mobilepay. Der er også mulighed
for at købe 10-turskort. Al aktivitet er på eget
ansvar - der vil være opsyn, men ingen instruktion. Mindre børn skal have en forælder med.

På generalforsamlingen var vores kasserer,
Lotte Pedersen, også på valg og ønskede at
blive erstattet af ny kasserer. Da der ikke var
andre, som stillede sig op til posten, har Lotte
indvilliget i at fortsætte med de væsentlige
opgaver, hvilket vi i foreningen er meget
taknemmelige for! Derfor søger vi stadig
med lys og lygte en ny kasserer, som kan
overtage posten for Lotte. Har du spørgsmål til
opgaverne, eller er du interesseret i posten, så
kontakt os endelig på otterupgymnasterne@
gmail.com
OPEN GYM er tilbage!
I oktober åbnede vi, for første gang siden Covid19, springcenteret for alle og afholdt Open Gym.
32

December 2021 | Nr. 6 | www.OtterupBladet.dk

Vores nye yoga-instruktør, Astrid.

Vi fortsætter med at afholde Open Gym
udvalgte søndage sæsonen ud, og næste gang
er allerede d. 12. december! Du kan holde dig
orienteret om, hvilke andre datoer vi holder
Open Gym på vores hjemmeside. Vi glæder os
til at se dig i hallen!
Nyt Yoga-hold
I november bød vi vores nye instruktør, Astrid
velkommen, som hver onsdag underviser i Yoga
(Vinyasa Flow) i Otterup Idrætscenter. Astrid
skriver følgende om holdet:
”Vinyasa Flow er for dig, der gerne vil styrke
og smidiggøre din krop, samtidig med at du får
mere ro i sindet. Gennem vejrtrækningsøvelser
kommer du ned i gear, får ro på nervesystemet
og kan slappe mere af i kroppen. Gennem stillingerne får du styrket og strukket dine muskler,
du får et bedre blodomløb og får bevæget din
krop på nye måder. Fra gang til gang er der
forskellige temaer for stillingerne, men vigtigst

af alt er, at du går hjem med en god følelse i
kroppen. Der er plads til alle, og der er ingen
krav til din erfaring med yoga - alle kan lave
yoga! Jeg glæder mig til at se dig.”
Så har du lyst til at prøve kræfter med Yoga,
så mød endelig op på onsdag kl. 18:30-19:30
i lokalet over for sportscaféen – der er stadig
plads på holdet!
Sæt X i kalenderen til forårets opvisninger
Efter to år med aflyste opvisninger glæder vi os
til, at vi igen kan afholde opvisning til foråret
2022! Så sæt kryds i kalenderen d. 19. marts
2022, hvor vi afholder lokalopvisning og d. 20.
marts 2022, hvor vi afholder DGI forårsopvisning – begge dage i Otterup Idrætscenter. Vi
glæder os til at se gymnaster, familie og venner
mm. til et par festlige dage!
Bestyrelsen
Otterup Gymnasterne

To nye i bestyrelsen, Camilla Rasmussen (tv) og Camilla Bondo (th).
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Otterup Boldklub & Idrætsklub
Formand Jens Gervil | mobil: 2579 0068 | fodbold@gervil.dk

Generalforsamling i OB & IK
Den 3. november afholdt OB & IK ordinær generalforsamling. På generalforsamlingen hyldede
klubben ledere og frivillige, som har ydet en stor
indsats i den forløbne periode.

I forbindelse med klubhus byggeriet har Sigurd
været en af de væsentligste drivkræfter.
Han har været med hele vejen fra planlægningen
til udførelsen af praktiske opgaver. Frivillige
har stået for den største del af renoveringen af
omklædningsfløjen.

Sigurd Larsen blev udråbt til æresmedlem i OB & IK.
Sigurd har været medlem af OB & IK i snart
65 år, kun afbrudt af et år, hvor han boede i
Sigurd har samlet de frivillige og planlagt
Sverige. Han har altid været en fremragende
arbejdet for dem. Han har lagt en meget stor
repræsentant for klubben både som spiller, leder antal timer.
og senere frivillig.
Når der manglede frivillige til en arbejdsopgave,
går man aldrig forgæves til Sigurd. I 2019 var
Sigurd en af de frivillige i forbindelse med OB &
IK arrangerede U17 landskampe. Sigurd sørgede
bl.a. en perfekt bane, som han sørgede blev
vandet i løbet af sommeren.
Sigurd er også en af initiativtagerne til, at OB &
IK forsøger at få en multibane.
En stor tak til Sigurd for en kæmpe arbejdsindsats over mange år.
Chr. Nielsens mindepokal:
Christian Nielsens mindepokal som er klubbens
ældste og fornemste pokal gives til en person,
som har ydet en ekstraordinær indsats for
klubben.

Denne pokal blev givet til Rene Vestergaard.
Rene er træner for klubbens U14. Han har været
træner i klubben i fire år. Rene er desuden en
af de to ophavsmænd til klubbens hjemmeside.
Han opdaterer hjemmesiden løbende. HjemmesiSigurd Larsen. den følges af mange.
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I sommer arrangerede Rene en U13 sommerturneringen med otte hold. Det blev en stor succes.
Der var mange sociale tiltag.
Derudover er han tovholder på den længe
planlagte udlandstur med U13+14, hvor U14 pt.
har indsamlet 45.000 kr.
Herudover hjælper han til i ungdomsudvalget
Stor tak til Rene for hans store arbejde i OB &
IK.

I år er denne pokal gået til Mogens Jochumsen.
Mogens har spillet fodbold i OB & IK. Han har
været træner for vores ynglingehold, som det
hed dengang.
Mogens har været meget aktiv i forbindelse
med renoveringen af klubbens omklædningsfløj,
hvor man lagde rigtig mange timer. Han har
efterfølgende været flittig til at hjælpe med at
holde klubbens udearealer. Han har været med
omkring arrangementet ”jazz i anlægget” og
åben skoledag for ca. 200 skoleelever.
Så rigtig mange tak til Mogens for hans indsats.

René Vestergaard.

Frivillighedspokalen
Denne pokal gives til en person, som har ydet
en stor frivillig indsats for OB & IK.

Mogens Jochumsen får blomster
af Bent Hjortebjerg.
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KFUM-Spejderne
Gruppeleder Charlotte Bay Pettersson | mail: charlotte12343@hotmail.com

Støt KFUM-Spejderne
i Otterup, når du køber
årets juletræ
Når du køber dit juletræ af KFUM-Spejderne,
støtter du samtidig det lokale spejderarbejde
for børn og unge - og er dermed med til at give
dem værdifulde kompetencer.
Traditionen tro tilbyder KFUM-Spejderne
Otterup salg af juletræer de sidste to weekender
inden jul.
Overskuddet fra årets salg af juletræer skal
bruges til tilskud til næste års sommerlejr –
Spejdernes lejr 2022.
“SL2022 bliver en stor lejr ved Hedeland med
40.000 andre spejdere, hvor børnene får rig
mulighed for at gøre brug af de færdigheder,
de lærer i løbet af året til spejder. Og jo flere
penge vi i fællesskab kan rejse, jo flere børn
har mulighed for at komme med”, fortæller
gruppeleder Charlotte Bay Pettersson.

Der kan hygges ved bålet.
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Spejderne har tidligere stået ved det gamle
posthus overfor SuperBrugsen og solgt juletræer, men som noget nyt, sælger gruppen i år
juletræerne fra deres spejderhytte på adressen:
Rokkedrejervej 8.
“Det giver os mulighed for at vise spejdergrunden frem, og der vil være mulighed for at
sidde ved bålet og nyde en kop kaffe eller varm
kakao, inden man tager afsted igen med sit
juletræ.” Fortæller gruppelederen.
Juletræerne koster ca. 1 kr pr. cm og bliver selvfølgelig pakket pænt i net. Der kan betales med
kontant og MobilePay på pladsen. Spejderne
tilbyder desuden levering inden for bygrænsen
til 25 kr.

Juletræerne koster cirka 1 kr. pr. cm.

Når du køber dit juletræ hos KFUM-Spejderne i
Otterup byder spejderne på kaffe og småkager,
samt et bål at varme sig ved.
Find årets juletræ ved spejderhytten
på Rokkedrejervej 8
(indkørsel overfor kirken):
11. december kl. 9.30-15.00
12. december kl. 9.30-15.00
18. december kl. 9.30-15.00
19. december kl. 9.30-15.00

Seniorspejdere (14-18 år): Har møde hver
onsdag kl. 18.30-20.30.
Rovere (18+): Har møde sidste mandag i hver
måned kl. 19.30-21.30.
Se mere på vores hjemmeside www.slettefolket.dk eller vores officielle Facebookside
”KFUM-Spejderne Otterup”.
Du er også meget velkommen til at kontakte
gruppeleder Charlotte Bay Pettersson på
charlotte12343@hotmail.com eller tlf. nr.: 2498
8872.
Er du vild med friluftslivet?
.. og har du lyst til at prøve kræfter med
spejdernes verden, så har vi altid plads til flere
frivillige hænder hos KFUM-spejderne i Otterup.
Blev en del af et fantastisk, spændende, sjovt
og udviklende arbejde som frivillig spejderleder
hos os.
For mere info kontakt gruppeleder Charlotte.
Levende ild giver en god oplevelse.

Glædelig jul.

Lyder spejder som noget for dig?
Så kom og vær med!
Familiespejderne (3-6 år): Har møde den første
lørdag i hver måned fra kl. 10-12.
Bæverne (6-8 år): Har møde hver onsdag kl.
17-18.30.
Ulvene (8-10 år): Har møde hver onsdag kl.
17-18.30.
Juniorspejdere (11-13 år): Har møde hver onsdag
kl. 18.30 – 20.00.
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Sejlklubben Egensedybet
Erik Hansen, Formand | mobil: 2163 9050 | mail: eh@famhan.com

Sidste års succes gentages
Sejlklubben Egensedybet gentager sidste års succes og tilbyder vintertræning for RS Feva sejlere.

Sejlklubben Egensedybet der har til huse i Otterup Lystbådehavn på Bogøvej 71-73, gentager
sidste års succes og tilbyder vintertræning for RS
Feva sejlere.

Der er mulighed for at lade sin jolle blive i den
pågældende klub, der sejles i, så joller ikke skal
pakkes sammen efter hver sejlads og derfor kun
flyttes tre gange.

I samarbejde med Svendborg Sund Sejlklub
og Nyborg Sejlforening afholdes der sejladser
vinteren igennem.

Når sejlerne kommer i land, vil der være en let
varm frokost at lune sig på.

Der er tale om 10 søndage med sejlads i
tidsrummet kl. 10.00 – 14.00. Som bliver
fordelt de tre klubber imellem. På den måde vil
sejlerne møde nye trænere og nyt farvand, som
alle har noget nyt at byde på. Det er et krav,
at sejlerne er villige til at flytte på deres jolle
mellem klubberne vinteren over, samt at man
har investeret i vintersejltøj i form af tørdragt
eller vintervåddragt med minimum 5 millimeter
tykkelse.
Træningen vil forløbe som følgende:
7. november, 21. november og 5. december 2021
i Nyborg Sejlforening
9. januar, 23. januar, 6. februar og 20. februar
2022 i Sejlklubben Egensedybet
6. marts, 20. marts og 3. april 2022 i Svendborg
Sund Sejlkluk
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Det koster 450,00 kr. pr. sejler at deltage i
vinterprogrammet og tilmelding kan ske til
Krestine Frandsen på: krestine.frandsen@
hotmail.com, samt betaling på Mobile Pay
tlf. 26194216.
Du kan også læse mere på facebookgruppen
Sejlklubben Egensedybet-ungdom.
Billeder er fra første træningssamling den 7.
november 2021.

Har det vakt din interesse og har du lyst at
stifte bekendtskab og være med i sejlklubbens
aktiviteter er der flere muligheder.
Hver tirsdag mødes ungdomsafdelingen og
træner i at sejle både som Optimist jolle, Feva
jolle eller yngling, som er sidste nye skud på
stammen. Derudover er der masser af socialt
samvær og hygge forældre og børn imellem,
suppleret med kage og saftevand.
Hver onsdag sejles der kapsejlads på fjorden
med kølbådene. Du kan melde dig som gast
og prøve en forrygende aften med masser af
spænding og efterfølgende hygge i klubhuset,
hvor aftenens sejlads drøftes over en kop kaffe
med ostemad.

Som altid bliver der holdt fast i traditionen med,
at folk skal have noget fed sejlads i deres egne
joller eller klubbens joller, og der skal være
mulighed for at prøve noget nyt eller bare have
det sjovt.
Læs mere om alle vores aktiviteter på
Sejlklubben-egensedybet.dk. eller kontakt os på
følgende telefon eller e-mailadresser:
Ungdomsformand Klaus Måhr: 40459588
e-mail: klausmaahr@gmail.com
Formand Erik Hansen: 21639050
e-mail: eh@famhan.com
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Nordfynsspillene
nordfynsspillene.dk | Mobil: 5176 3026

Nordfynsspillenes ungdomsteater er skudt i gang
Dette år har tre unge damer taget initiativet og
udgør nu dette års kreative team.

Teamet består af instruktør Dilber Shaikho,
Sangcoach Naja Møller Bjørk Olsen og koreograf
June Sofie Leerbek Nilsen. Det unge team
er forskellige og har hver sin drøm, men har
teater som deres fælles interesse. Med deres
nye tilgang som instruktørteam vil de gøre
en forskel, da de selv har spillet, sunget og
danset på ungdomsscenen i flere år. De tre
kvinder brænder for at hjælpe de talentfulde
unge mennesker og give plads til kreativitet og
personlig udvikling og på den måde sikre den
bedst mulige forestilling i februar. Samtidig
fokuserer de på positiv feedback fra de unge og
den rette balance mellem sjov og seriøsitet.
Med et team, der består af 14 talentfulde unge,
har nordfynsspillenes ungdomsteater premiere
på geværfabrikken i Otterup på deres forestilling
“Let’s Rock” tirsdag d. 8. februar kl. 17
og har sidste forestilling lørdag d. 12. februar
kl. 13. Denne forestilling kan opleves som en
musical, der undersøger, hvad der kunne ske,
hvis man blev suget ind i en computerverden.
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Såfremt der er spørgsmpål eller interesse for
mere information, kan man kontakte dem på
ungdomsteatret@gmail.com, på facebook eller
instagram under navnet “Nordfynsspillenes
ungdomsteater”.
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Nytårskoncert med knald i
Promenadeorkesteret Lauseniana / Slyngelorkesteret giver koncert
lørdag den 15. januar kl. 15.00 i NFE Hallen, på Nordfyns Efterskole,
Klaus Berntsensvej 21, Særslev, 5471 Søndersø.
Promenadeorkesteret Lauseniana – Slyngelorkesteret - er et af de mest velspillende
amatørsymfoniorkestre i landet med 70 musikere
fra Jylland og Fyn under ledelse af dirigent
Jørgen Fuglebæk Jespersen.
Orkesteret har siden starten i 1963 stået for,
at nytåret blev skudt i gang, og nu genoptager
Soroptimisterne Bogense-Nordfyn og Lions
Søndersø på Nordfyn i samarbejde med
Ugeavisen Nordfyn traditionen med en festlig
nytårskoncert.
Sopranen Sibylle Glosted er solist
Ved Nytårskoncerten har Slynglerne fornøjelsen
at præsentere sopranen Sibylle Glosted som
solist. Sibylle har et stort koncertrepertoire og
har optrådt i både ind- og udland. Sibylle var
Årets Unge Operatalent på Copenhagen Opera
Festival i 2017, og samme år modtog hun den
prestigefulde pris Årets Reumert Talentpris for
sin optræden som Ofelia i Hamlet in Absentia.
Sibylle Glosted er datter af skuespilleren Betty
Glosted.

koncerterne, hvor konferencier Jesper Rahbæk
Jespersen på munter vis guider publikum
igennem festlighederne.
At orkestret har valgt det rette repertoire ses
tydeligt af publikums interesse. Det er ikke
usædvanligt, at der ved de traditionsrige
nytårskoncerter i Vejle, Herning, Sønderborg og
Flensborg - møder over 2.000 mennesker op for
at deltage i festlighederne.
Billetter koster 250 kr. og kan købes hos billetto.
dk – hos DIN TØJMAND i Søndersø og Bogense,
Artico i Otterup og ved indgangen, hvor der er
åbent fra kl. 14.
Overskuddet går til velgørende formål.

Glæd dig til et festfyrværkeri af populær musik
når Slyngelorkesteret lader de musikalske
propper springe.
Spændende repertoire
Slyngelorkesterets repertoire er vidtspændende
- fra wieneroperetternes fejende valserytmer
over Lumbyes indsmigrende melodier til vore
dages moderne musicaltoner - men det er altid
den glade, livsbekræftende musik, der spilles til
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Strygerne.

N Y TÅ R S KONCERT
NFE Hallen, Klaus Berntsensvej 19, Særslev
15. januar 2022 kl. 15

Promenadeorkesteret Lauseniana
– Slyngelorkesteret er et af de mest
velspillende amatørsymfoniorkestre
i landet.
Nu genoptager Soroptimisterne
Bogense-Nordfyn og Lions Søndersø
på Nordfyn i samarbejde med
Ugeavisen Nordfyn traditionen
Dirigent er Jørgen Fuglebæk og konferencier
Jesper Rahbæk Jespersen.
med en festlig nytårskoncert.

Sopranen Sibylle Glosted er solist

Billetter: 250 kr.
Købes: www.billetto.dk

- DIN TØJMAND i Søndersø og Bogense, Butik Artico i Otterup
og ved indgangen fra kl. 14. Overskuddet går til velgørende formål.
Repertoiret spænder fra wieneroperetternes fejende valserytmer over Lumbyes indsmigrende melodier til vore
dages moderne musicaltoner og filmmusik - men det er altid den glade, livsbekræftende musik, der spilles.

Bogense/Nordfyn
Bogense-Nordfyn

Lions Club
Søndersø
Lions
Søndersø
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FOR 28. ÅR I TRÆK

DET STORE

JULEBAGERI
Kom og vær med i ”Det store Julebageri”
på Store Torv i Tarup Center, hvor vi
bager hver dag fra

22. NOV. TIL OG MED 23. DEC.*
* Se tider på tarupcenter.dk

EKSTRA
AFSTAND
Kun én familie
pr. bord

FOTO
KONKURRENCE

Fotografer dit bager-barn
og vind gaver fra
maskotten Langøre
Læs mere på tarupcenter.dk
eller Facebook

Du får udleveret en kokkehue,
forklæde og kagekasse, som du
sammen med dine bagte kager
får med hjem.
Det koster kun 50 kr. at deltage,
og du møder blot op på
Store Torv i vores julehus,
hvor nissepigerne registrerer dig.
Herefter får du en sms og bliver
indkaldt, når det er din tur – indtil
da kan I juleshoppe og hygge
i Tarup Center.
Find mere information
på tarupcenter.dk

44 BUTIKKER
600 GRATIS P-PLADSER
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