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Stik et ø-pas i lommen og rejs ud og oplev den danske sommer!
I passet finder du inspiration til ø-ture og information om transport, overnatning og oplevelser på de
38 øer, du kan sejle til med en færge. Og du kan samle på mærker fra de øer, du besøger.
Vi er nået til nummer tre af seks nyhedsbreve, hvor du kan læse om de seværdige øer. Denne gang går
turen op i Holbæk Fjord.

En time fra København
Orøboerne er så heldige, at de har hele to færgeforbindelser til Sjælland.
Kabelfærgen fra Hammer Bakke på den østlige side af Isefjorden sejler
ca. hvert 20 minut, og overfarten tager kun 6 minutter. Du kan også
vælge en halv times smuk sejltur fra havnen i Holbæk, og uanset dit valg
kan køreturen fra København gøres på under en time. Du kan endda
komme til øen med offentlig transport: Tag toget til Holbæk og gå de 10
minutter til færgelejet.

De forelskede øboere
Ved Orø Havn ligger øens turisthus, Orøkontoret, hvor du kan få gode
tips fra øboerne. Faktisk kan de ikke lade være: Ifølge Hanne Ringius, der
blandt meget andet er formand for kontoret, er de fleste fastboere så
forelskede i øen, at de altid prøver at "sælge varen" til andre.
"Orø er ikke noget museum, men en levende og aktiv ø. Her sker en
masse, og rigtig mange lokale arbejder sammen om projekter på frivillig
basis. Vi gør det af kærlighed til øen, og vi er stolte af, at vi har så meget
forskelligt at byde vores gæster på.

Orøtid
Ifølge Hanne kan man mærke det, når man er på vej med en af færgerne:
Man gearer automatisk ned og stiller ind på den særlige, lidt
langsommere Orøtid. Glæd dig til at gå roligt rundt og husk kikkerten, så
du ikke går glip af sæler, marsvin og fugle. Hvis du er til ørredfiskeri, er
der gode chancer for bid, hvis du fx vader lidt ud fra kysten nord for Orø
Camping. Skal du have en souvenir med hjem, sælger øens tre biavlere
honning, og du kan finde unika i de små butikker med brugskunst og
sølvsmykker, der er fremstillet af øboere. Du kan også være heldig at få
fingre i et eksemplar af øens egen mønt, ourøen, designet af kunstneren
Elspeth Barrie Larsen.
Hvis du bliver lækkersulten, kan et stykke birkeskage med chokolade
måske friste? Vi kan hilse og sige, at dronning Margrethe satte pris på
kagen, da hun besøgte Orøs økologiske gårdcafé for nogle år siden.

Guld og gode historier
Hvis du er historieinteresseret, skal du besøge på Orø Museum, som er
åben fra kl. 13-15 alle dage bortset fra mandag og fredag. Alene
bygningen er det værd: Her lå øens fattighus frem til 1964. Museet
udstiller bl.a. en kopi af Orøkorset, som er et relikviekors af guld fra 10501100, der blev fundet på øen. Måske har du set originalen på
Nationalmuseet. Du kan også booke en tur med en af de lokale guider –
så kan du få rigtig mange gode historier med på vejen.

Kunst i naturen
Orø er kendt for sine fine trampestier rundt langs kysten, 14 km i alt, og
uanset vejr og vind kan du glæde dig til en meget naturskøn vandring. Du
kan endda få en kulturel oplevelse med på vejen, hvis du støder på en af
de store skulpturer i cortenstål, der er placeret langs ruterne. Kunstneren
bag er Steen B. Langvad, som også har udsmykket Orøs nyeste
seværdighed, KulturBeholderen. Et gammelt vandtårn rummer
udstillingen om Orøs historie, sagn og myter, og det er dekoreret med et
vægmaleri, som løber hele vejen rundt. Der er fri entré til tårnet, som du
finder lige bag ved kroen.

Hvad siger ø-eksperten?
Dansk Ø-feries direktør Lindy Kjøller fremhæver Orøs to færger, fordi: "Pulsen går ned, når man
nærmer sig øen ad vandvejen – uanset om man når at slå sig ned på færgen fra Holbæk, eller man
afslutter den korte køretur fra København med få minutters "sejltur" med trækfærgen. Det sidste er i
sig selv en lidt anderledes oplevelse."

Køb dit ø-pas nu!
Har du endnu ikke et ø-pas? Så kan du bestille det lige her!

Godt at vide
•
•
•

12.-13. juli er der sommerfest på Orø med tivoli, dans og underholdning for hele familien.
24.-28. juli er Orø Havn omdannet til et vikingemarked.
8.-10. august kan du komme til Ø-dur: en musikfestival i strandkanten med bl.a. på Slaget 12.

Der er mange steder at spise og mange former for overnatning: Kro, B&B, camping og shelter. Hvis du vil
leje en cykel, kan du booke den på forhånd her. Vil du en tur øen rundt med en lokal guide? Der er flere
at vælge imellem, og du finder kontaktinfo her!

Ø-passet som platform for formidling af ø-aktiviteter er støttet af Nordea-fonden og Erhvervsstyrelsen.

Fotos brugt i dette nyhedsbrev af: Niels Haugaard.
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