
 
 

 
Kære læser af Ø-Posten. 

 

Vanen tro kommer her lidt nyt fra Orø Beboerforenings Bestyrelse.  

 

Vi er, som ny bestyrelse, kommet godt fra land og er trukket i arbejdstøjet.  

 

Udover vores månedlige bestyrelsesmøder og deltagelse som repræsentanter for Orø i 

Sammenslutningen af Danske Småøers møder og arbejdsdage, har vi haft vores første 

Juletræstænding, med ca. 200 børn og voksne som deltagere, hvilket vi som bestyrelse 

oplevede som god opbakning til arrangementet, og vi havde en hyggelig eftermiddag på Orø. 

Tak til skolens SFO-børn for de fine hjerter. 

 

Orøposen, som er afbilledet og nævnt på side 17, er vores nye tiltag til nye tilflyttere, og alle 

der er flyttet til Orø siden 1.12.2020 kan få udleveret en pose. Orøposen kan købes af andre 

ved henvendelse til et medlem af Bestyrelsen.   

 

Vi er, i samarbejde med Orø Skole og Børnehus og Orø Lokal Forum, i dialog med Holbæk 

Kommune om ”sikker skolevej”.  

 

Bestyrelsen ønsker at sætte fokus på alt det positive, som foregår på Orø, og vi har derfor 

besluttet at indstille Orø til ”Årets Ø” i 2022. Det kommer I til at høre meget mere om, og vi 

håber, at mange på Orø vil bakke op om dette.  

 

I 2022 planlægger vi et Sankt Hans arrangement ved stranden i samarbejde med Orø Strand 

Camping. 

 

Orødagen kommer tilbage i 2022, og vi har sagt ja til at blive medarrangører af Orødagen, da 

en del af de tidligere frivillige ønskede at andre overtog planlægningen.    

 

Så der er mange spændende tiltag på programmet, og vi håber på jeres deltagelse og 

opbakning. 
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Er dine naboer ikke medlem af Orø Beboerforening?  Så skal de da være det – hjælp os med 

at give opfordringen videre :-)  

 

Vi har brug for så mange medlemmer som muligt for at kunne være en stærk beboerforening, 

som kan arbejde for Orøs bedste.  

 

Vi har påbegyndt et dokument om, hvad vi som Beboerforening laver og går ind i. Dette 

dokument bliver nok aldrig færdigt og helt fyldestgørende, da opgaverne vil variere fra år til år 

-  alt efter, hvad der rører sig og hvilke nye tiltag, der kommer til.  

 

Følg os på Facebook i gruppen: Orø Beboerforening  

Eller på vores hjemmeside: www.orøbeboerforening.dk  

 

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår. 

 

På vegne af Bestyrelsen og med ønsket om et godt 2022 for os alle 

 

Henrik Bøtkjær 

Formand 

Orø Beboerforening 

 

Kontakt: 

Sirgræsvej 2, Brønde  

4305 Orø 

Mail: annihenrik@hotmail.com 

Tlf.: 20 34 37 09(telefonnummeret vil blive ændret efter nytår pga. jobskifte) 
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