Velkommen til

Ørbæk Borgerforening vil gerne byde velkommen til Ørbæk. Vi er
rigtig glade for, at du / I har valgt at flytte til byen. Vi mener, at
Ørbæk har rigtig meget at byde på som gammel stations- og
kommune by, stadig med et godt udvalg af butikker, kirke,
idrætshaller, børnehave, skole, plejehjem, aktivcenter, læger, og en
masse kultur og natur lige uden for døren.
Byen ligger midt imellem større byer som Nyborg, Svendborg og
Odense. Der er offentlige busser til Svendborg og Odense rute
161-162 og Nyborg, Ringe – Faaborg rute 920. Mange har dog
egen bil og vi har let adgang til motorvej både i Nyborg og ved
Ringe. Fra Stationen i Nyborg er der hurtig adgang til resten af
Danmark og ikke mindst København.

Ørbæk har pt. 1643 indbyggere, og vi passer på hinanden. Der er
et rigt foreningsliv med rigtig mange tilbud til den aktive, som vil
opleve noget eller være med i samværet omkring fritidsaktiviteter.
I denne folde vil vi præsentere det væsentlige og interessante i og
omkring Ørbæk, til glæde for dens beboere.
Historie. På målebordsbladet fra 1800-tallet hedder landsbyen kun
Ør. Den må have givet navn til Ørbæk, der strømmer gennem
bebyggelsen, og bækken har så givet byen dens nuværende navn.
Ør var allerede et knudepunkt med landeveje i 5 retninger: mod
Odense, Nyborg, Svendborg, Faaborg og Assens. Derfor havde den
til forskel fra almindelige landsbyer postkontor og telegrafstation.
Ørbæk fik station på Ringe-Nyborg Banen (1897-1962).
I 1899 beskrives byen således: "Ørbæk, ved Landevejenes
Krydsning, med Kirke, Præstegård., Skole, Gæstgiveri, Bageri,
Andelsmejeri, Jernbane-, Telegraf- og Telefonstation samt
Postekspedition. Kortet viser også at bebyggelsen ved stationen er
vokset sammen med kirkelandsbyen selvom stationen blev anlagt
på bar mark nord for byen.
"Banestien" på kun godt 100 m mellem Odensevej og det tidligere
stationsterræn er anlagt på banens tracé. Stationsbygningen blev
revet ned i 1969 for at give plads til rådhuset i Ørbæk Kommune,
der i 1966 blev dannet ved sammenlægning af 9 sognekommuner.
Senere er også denne revet ned og nye lejligheder er opført i 2017.
Ørbæk Kommune blev sammen med Ullerslev Kommune
indlemmet i Nyborg Kommune ved kommunalreformen i 2007.

Ørbæk
Borgerforening
er
beboerforeningen for Ørbæk. Foreningen
udgør også Ørbæk Lokalråd, som er
talerøret mellem Nyborg Kommune og
byen.
Foreningen
laver
forskellige
arrangementer hen over året, og
den største aktivitet er Fyns største
Folkefest – Ørbæk Marked i
weekenden uge 28. Læs mere på
www.orbek-borgerforening.dk og
følg med på Facebook på siden Ørbæk Borgerforening eller Jeg
bor i Ørbæk.

Handelstandsforeningen i byen er erstattet af Østfyens
Handel/Håndværk/Service, som nu er en forening, som favner alt
erhverv i og omkring byen.

Ørbæk Midtpunkt dækker over byens idrætsog
kulturcenter.
Ud
over
diverse
idrætsforeninger, som bruger de to
idrætshaller og udendørs baneanlæg fodbold, tennis m.m., findes skytteforeninger,
billardklub,
motionscenter
og
selskabslokaler. I centret ligger
også et døgnåbent selvbetjent
bibliotek. Der er tæt adgang til
Ørbæk Skole – 4Kløverskolen, hvor

skolens torv fungerer som Kulturtorv. Læs mere om alle aktiviteter
og foreninger på www.orbek-midtpunkt.dk

Ørbæk Lægehus ligger ved siden af skole og haller. Et
velfungerende lægehus med to læger. Læs mere på
www.63336363.dk

Ørbæk Kirke har ligget i byen i over 800 år.
Det er således en kirke med en lang historie
og stolte traditioner, men det er også en
moderne kirke, der rækker hånden ud og går
nye veje for at formidle kristendom og tro.
Læs mere på www.oerbaekkirke.dk

Natur

og

seværdigheder. Tæt på Ørbæk ligger
Ørbæk Lunde herregård, med tilhørende marker og ikke mindst
skove, som flittigt benyttes motionister. Lidt længere væk
herregården Lykkesholm, ligeledes med skove, søer m.m. I skoven
ligger også Magelund Voldsted. Magelund Voldsted blev anlagt
midt i 1100-tallet formentlig af Valdemar den Store. Dronning
Magrethe den 1. boede her i 1391. I dag er kun voldene tilbage.
Der ud over kan nævnes langdysser, stenhøje og meget mere.

Tager man turen til Nyborg findes endnu mere, da Nyborg med
Danehof har været Danmarks centrum i hedengangen tid.

Strategisk Bydesign. Almas hus er omdrejningspunktet i et stort
projekt vedr. bydesign i Ørbæk
omkring åen og midtbyen.
Projektet ligger op til åbning
mod åen. I de kommende år
håber vi, at projektet kan føres
ud i livet.

Vi håber, at vi har været rundt om mange af de ting der er, og de
ting der sker, og har vagt din interesse. Har du spørgsmål eller
andet der kunne hjælpe dig, så er du velkommen til at kontakte en
os.

Jesper Sommer Andersen
Fmd.

Ørbæk

Tlf. 3093 9605
Christian Alexandersen
Ørbæk Lokalråd.
Tlf. 2029 2454

Borgerforening.

Vi glæder os til at se dig / jer i byen eller til vores aktiviteter.
KQ/0220

