Oure Skolerne
Dato: 9. september kl. 15.30—18.00
Mødested: Idrætsvej 1, Oure - Foran svømmehallen !!

Egebjerg lokalhistoriske Forening

Sommerprogram

Skolen er forud vært ved en kop kaffe.

Vi besøger Skolerne i Oure. Det er nutidens tilbud til ungdommen i lighed med
den succes, som Niels Buck skabte i 1924 i Ollerup. Skolerne i Oure startede i
1987 og består i dag af tre succesfulde skoler – efterskole, kostgymnasium og højskole. Som Danmarks største kostskolemiljø tiltrækker de en masse unge til Sydfyn. Tilsammen på de tre skoler er der 900 elever og 200 ansatte, og det er dermed
landets største kostskolemiljø. Eleverne vælger en speciallinje inden for sporten og
de kunstneriske fag, fx sejl, adventure-sport, fodbold, moderne dans og ballet,
samtidig med afslutningen af deres skolegang..

Kom med ind bag murene og hør skoleleder og medstifter Ole
Hjorth fortælle om skolernes historie, fremtid og kultur.

Kalender:
4/5 Lysfest ved Bunkermuseet
12/5 Vandretur Syltemae Ådal
11/6 Gartneriet Filippa
26 – 27/8 Skovmølle vandværk
9/9 Oure Kost- og ungdomsskole

2019

Mødested for alle historisk interesserede

Mødested for alle historisk interesserede

Vi arrangerer ● Byvandringer ● Herregårdsbesøg

Vi arrangerer ● byvandringer ● Herregårdsbesøg

Virksomhedsbesøg ● Lokalhistoriske foredrag

Virksomhedsbesøg ● Lokalhistoriske foredrag

Lokalhistorisk Forening holder traditionerne i hævd.
Det vil altid være et af vores gode formål. Derfor gentager vi annonceringen af forårets 2 faste programmer

Bunkermuseet i Ollerup
Lysfesten 2019 lørdag d.4. maj kl 20.00
Mødested: Ditlevvej, Ollerup
20.10 : velkomst ved: Aage Sækmose
Orientering om BUNKERENS arbejde
20.20 Forstander Uffe Strandby, Gymnastikhøjskolen orienterer om
"Den Japansk Have"
20.30. Vi hører frihedsudsendelsen med frihedsbudskabet fra London
Tale ved: Forstander Mette Sanggaard Schulz.
Ollerup Efterskole — Sang og Musik
Støt op om et godt arrangement

Nattergalen i Ådalen søndag d. 12. maj
Mødested: Parkeringspladsen overfor Langegyde 50 kl. 19.00
En anden lokal tradition er vor egen vandretur i
Syltemae Ådal. Vi hører den — men ser den
ikke ! Men Ådalens natur er på denne årstid
også en oplevelse af farver og en duft af forår. Gå ikke glip af dette. !

Vi mødes på parkeringspladsen og vandrer gennem den smukke ådal. Forhåbentlig
vil nattergalen synge for Os denne aften. - Husk fornuftigt fodtøj. Bagefter mødes vi
på Arkivet og nyder den medbragte kaffe, medens vi viser film fra arkivet.

Gartneriet Filippa
Tirsdag d. 11. juni kl. 19.00
Mødested: Boltinggårdsvej 28, Ringe

På denne forhåbentlige dejlige sommerdag aflægger vi Gartneriet Filippa et besøg.
Kør ad de midtfynske veje til Boltinggårdsvej og nyd den smukke natur.- Her vil
gartneriets ejer, Søren Bech, tage imod os og som blandt en af de største producenter i Danmark fortælle om virksomhedens produktioner af løgplanter.
Et farverigt og interessant besøg, som man kun kan glæde sig til.

Skovmølle vandværk og renseanlæg Egsmade
Mandag d. 26. eller Tirsdag d. 27. august kl. 10.00

Max 25 pr gang!! Tilmeld 62262424 eller 203 204 24 senest d. 23/8
Mødested: Skovmølleværket, Skovmøllevej 35, Skårup

Skovmølleværket og Egsmade Centralrenseanlæg ligger i gåafstand til
hinanden, og derfor er det en god mulighed at gøre et kombineret besøg,
hvor man både ser vandværket og
renseanlægget. Processen for behandling af råvandet og til afledning af
vores brugsvand er lang. Og brugen
af det er til trods herfor meget kort! Vi følger hele vandets vej fra det
pumpes op fra grundvandsmagasinerne, indtil det rensede spildevand atter
ledes ud i vandmiljøet for med tiden at
blive til nyt og brugbart grundvand.
Varighed: ca. 2 ½ time

