
Referat fra netværksmødet d. 4. oktober på Ørding friskole 

Næste møde d.  7. marts 19.00 i aktivitetshuset 

Fremmødte: Kåre: Idrætsforening, Kirsten: Ørding Børnehus, Maja: Ljørslev menighedsråd, idrætsforening 

Vagn: Smedjen, aktivitetshuset, Niels Martin: Beboerforening 

Bordet rundt: 

Kirsten er faldet godt til i Børnehuset. Der er lige pt 26 børn i vuggestuen og Børnehaven. Det er så unikt et 

sted, med masser af plads og muligheder for leg og natur. Samt et meget stabilt personale. Spred 

budskabet! 

Idrætsforeningen er kommet fint fra start i efterårssæsonen. De har/vil starte bordtennis, gymnastik, 2 

fodboldhold, unicykling, zumba, (Jumping fitness), Champions League Klub, man kan leje paddle boards, 

fodboldgolf, badminton. 

De påtænker samarbejde med forsamlingshuset omkring julebingo. 

Info omkring diverse opgraderes stille og roligt. 

Ljørslev menighedsråd: Der foretages stadig renovering af kirken. Lige så stille kommet i gang efter Corona. 

Succesfuld deltagelse i Kulturmødet. Dog ønsker man næste år igen at være i Nykøbing, så flere folk 

kommer.  

Aktivitetshuset har omdelt et fint program. Der er blandt andet en fin naturudstilling i nogle måneder. 

Fernisering og kaffe d. 10. okt. Se opslag v. købmanden.  

Smedjen: Har haft succes med blandt andet små kurser. Fx er 8 damer kommet udefra, så langt som fra 

Fyn. Smedjen opfordrer til at Skole og Børnehus kigger forbi om onsdagen fra 9.30-13.00. 

Beboerforeningen: Skt. Hans MEGET velbesøgt og et godt arrangement. 

Skolen: Dejlig opstart med 62 elever. Der er kommet ny gejst i huset med de 3 unge lærere. Skolen har 

afholdt koncert hvor 84 deltog. Mange har efterspurgt en ny koncert/fest allerede  Der satses stadig på 

natur, fremmedsprog og kreativitet.  

Kommende arrangement: Friskolefesten d. 5. nov. Sæt X-lækker mad og skolens 30 år fejres med blandt 

andet lagkage til dessert. Festen er for alle interesserede. Man kan skrive sig på v. købmanden. 

Evaluering af områdedag: Der var stor tilfredshed blandt de fremmødte. God omsætning, godt vejr, fint 

program og mange fremmødte. Maja Hermansen vil allerede i januar indkalde arbejdsgruppen til ny 

planlægning. Men her stadig en opfordring til, at komme med gode idéer og justeringer til arbejdsgruppen.  

Fremtidige arrangementer:  

Koncert i Ørding Kirke torsdag d. 7. okt. Med Lydiah og eleverne fra Ørding Friskole. 19.00/gratis og åben 

for alle. En gave fra menighedsrådene i anledningen af skolens fødselsdag.  

Den årlige revy afholdes 5. marts. Et samarbejde ml. LØIF og forsamlingshuset. 

5. december: Her er der adventsarrangement i Ørding Kirke kl. 14.00. 

Skolen står for Lucia, pynt til bordene, konfekt og en pianist.  



Børnehuset laver pebernødder. Beboerforening og aktivitetshuset dækker op og står for kaffen/oprydning.  

Skærm v. købmanden + Brugsen: Husk at senderelevant info til Lene Sejbjerg (Ørding) og Kjeld Bak(Ø. 

Assels.)  

lene.sejbjerg@live.dk 

kjeldbakp@gmail.com 

Status på det store udviklingsprojekt: 

Efter 2 års forsinkelse kunne skolebestyrelsen endelig afholde stormøde/infomøde og afklare muligheden 

for et bredere samarbejde de 8 landsbyer på Sydmors. Der var mødt 85 mennesker op i Blidstrup forleden 

og der var en god snak/dialog/gruppearbejde og fine oplæg til inspiration for et 

klyngesamarbejde/fondssøgning m.m. Bestyrelsen mødes snarest og får kigget på fx mulige arbejdsgrupper. 

Der var allerede forleden en tilkendegivelse fra det lokale erhverv/Morsø Kommune på 50.000 kroner i 

økonomisk støtte. 

Evt: 

Byggegrunde: Beboerforeningen er inviteret til møde. Husk at tale dårlig mobilnet herude. Ikke godt for 

tilflyttere.  

Husk at påpege dårlige busforbindelser. Fx nærmest ingen busser i skolernes ferier.  

Tingstedvej-også en skøn vej. Men der var enighed om, at Ørding og omegn er dejlig   
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