Helt unikt for vores børnehus og
skole er, at børnene er fælles om
aktiviteter på tværs af alder, tager
aktivt del i lokalsamfundet og
kender altid de pædagoger og
lærere, som de bliver afleveret til.
Fagligheden vægtes højt i vores
skole og børnehus. Fællesskabet er
stærkt på tværs af aldersgrupperne
og mellem forældrene. Der tages
samtidig et stort hensyn til
individet og der er tid til at være
børn.

Orø skole & børnehus
På midten af øen, i Bybjerg, ligger
Isefjordskolens Orø afdeling i store
gule bygninger. Børnehuset huser
øens vuggestue og børnehave, og
er en integreret institution med ca.
12 børn i vuggestuen og 14 børn i
børnehaven. Børnehuset har sin egen
hyggelige legeplads, og deler med
skolen en fælles gård med græs,
bakker, stor legeplads og
frugttræer. I skolen går der ca. 30
børn optil 6.klasse, herefter tager
børnene Færgen hver dag til skole i
Holbæk.

Udsagn fra beboere - om at bo på Orø
"Her får børnene lov at være børn, og ikke teenagere som 9-årige."
"Vi kender alle hinanden, og børnene kan lege rundt på øen i sikkerhed."
"Hvad vi ikke har – det skaber vi! Lokalsamfundet og initiativet er stærkt."
"Mulighederne for at dyrke fritidsinteresserne er mange for både store og små."
"I børnehaven og vuggestuen er der mere ro, mindre stress og mere tid til børnene."
"Vi kan være selvforsynende, og lære børnene at dyrke deres egen mad."
"Vi kan bo på landet – men vi er aldrig alene."
"Man sætter pris på færgeturen hver morgen på vej på arbejde, hvor man kan nyde sin
morgenkaffe og læse avisen, og om eftermiddagen ligge dagens arbejde fra sig før
man henter børnene."

FÅ ØRO
PÅ ORØ

Orø er svaret på
jeres drømme!
Vi ved det for vi
udlever vores!
Folderen her er til dig
som overvejer at
prøve ø-livet. Få
inspiration og svar på
dine spørgsmål om
livet på Orø.

Kære børn og forældre
Velkommen til et liv med højt til himlen – til
legekammerater i et tæt og socialt lokalsamfund og
til naturoplevelser overalt for både store og små.
Vi, der bor på Orø er ikke i tvivl om, at et bedre liv
findes ikke – og dem af os som har børn ved alle, at
med glade børn er vi også glade forældre!
Velkommen til Orø!

Vidste du
...at vi på Orø har

Natur

Badestrand
Suverænt fiskevand
Frisk fjordluft
Idyllisk stilhed
Trampestier
Rigt dyreliv
Smukke solnedgange

Faciliteter

Transport til og fra Orø
Mange tror at livet på en ø er
forbundet med transportbesvær
og begrænsninger for friheden.
Det er det måske også på mange
øer.....men ikke på Orø.
For Orø har nemlig som den
eneste af landets 27 småøer hele
2 færgeoverfarter.....og den ene
sejler døgnet rundt! Læs mere om
færgerne overfor.

Sportshal
Hyggelig havn
Legepladser
Hoppepuder
Daglig Brugs
Div. butikker
Turistkontor
Kursuscenter
Motionscenter

Foreningsliv

Badminton klub
Hav-kajak klub
Søspejdere
Musikforening
Strikkeklubber
Ungdomsklub
Pensionistforening
.....og mange flere

Lej et sommerhus på helårsbasis
Som noget ganske nyt er det nu lovligt at leje et
sommerhus til helårsbeboelse på de danske småøer.
Det er Orø Beboerforening som har kæmpet hårdt
for ændringen i lovgivning som nu betyder, at du
kan få en prøvesmag på ø-livet ved at leje et af øens
mange flotte sommerhuse. Denne mulighed er
perfekt for dig som ikke helt er klar til at købe hus,
men som gerne vil prøve livet på Orø først og
mærke efter helt indeni.

Sociale services
Læge
Frivilligt brandkorps
Frivillige akuthjælpere
Skole & børnehus
Bibliotek
Lokal borgerservice
Postbutik
Kirke
Genbrugsstation
… og en masse
arrangementer for
store og små.

Med afgange jævnligt fra Holbæk
Havn er det muligt at tage bilen eller
cykel nemt til og fra Orø. Nyd den 30
minutters sejltur på Isefjorden og
mærk ø-roen sænke sig over dig. Er
du beboer på øen rejser du tilmed
gratis, og betaler kun for bilen hvis
den ska l med. Find sejltider og
takster på www.oroe.dk.

Østre færge

Attraktioner

Dyrepark
Røgeri
Campingplads
Gode spisesteder
Hyggelige cafeer
Gårdbutikker
Overnatningssteder
Gallerier
Museer

Holbæk-Orø færgen

Lejeboliger søges
Efterspørgslen på det unikke ø-liv
på Orø er skudt i vejret hvilket nu
viser sig tydeligt i form af mangel
på specielt lejeboliger. Derfor
søger Orø Beboerforening
helårshuse eller sommerhuse til
udlejning. Så har du et lejemål, så
kontakt os meget gerne snarest.

På under en time fra København
finder man trækfærgen ved Hammer
Bakke. Med kun 6 minutters sejlads
er denne overfart den foretrukne for.
øens mange pendlere som arbejder i
hovedstadsområdet.
Østrefærge sejler som udgangspunkt
hvert 20. minut. Find specifikke
sejltider og takster på www.oroe.dk.

Interesseret i et liv på Orø?
Så kontakt Orø beboerforening som udgiver denne folder i samarbejde med
Orøkontor og Holbæk Erhvervsforum. Vi står altid klar til at hjælpe dig med at gøre
drømmen til virkelighed!
Kontakt: Jens Bloch - jens.bloch@hotmail.com - 21 49 02 41
Gitte Busk Clausen - gitte_oro@yahoo.dk - 24 23 79 78

