Udgivet af Morud Lokalråd. Revideret marts 2018

Du og din familie er ved at bosætte jer i ét af
Danmarks mest attraktive områder. Nemlig området omkring Langesø Skovene smukt og centralt
placeret ikke bare på Fyn, men i hele Danmark

I vil komme til at bo:
➢ tæt på naturen, og i et af de mest smukke, afvekslende
og attraktive dele af det danske landskab,
➢ tæt på Odense med jobs og uddannelsesmuligheder,
20 minutter i bil og lidt længere tid med bus,
➢ tæt på motorvejen over Fyn, kun 5 kilometer fra afkørsel 54 og med under 1,5 time i bil til Århus,
Esbjerg og grænsen og ca. 2 timer til København.
I vil bosætte jer i et velfungerende lokalsamfund, et af de
lokale centre i Nordfyns Kommune, og det mest attraktive
område af dem alle.
Vi har en velfungerende børnepasning med pasningsgaranti, og både dagplejemødre og vore to børnehaver er meget synlige i gadebilledet.
Vores skole, Havrehedskolen, har klasser fra børnehaveklasse til 9. klasse. I 10. klasse samles alle kommunens
elever på Søndersøskolen i Søndersø hvor også det lokale
gymnasium ligger, kun ti minutters buskørsel borte.
Vi har en Dagli'Brugs, tankstationer, frisører og mekanikere samt en hel række af lokale håndværkere af enhver
slags.
Og vi har ikke langt til større indkøbsmuligheder i Odense
med Tarup Centret som den nærmeste mulighed. Men
også mindre byer i nærheden som Søndersø, Bogense,
Otterup og Årup er gode at shoppe i.
Hvis I vil spise ude, er der flere muligheder i området.
Et nyt byudviklingsprojekt har skabt et egentligt centrum i
Morud. Denne ”grønne kile” forbinder på flotteste vis
centret med Langesøhallerne.

Morud og omegn tilbyder et hav af
aktiviteter:
Langesøskoven
Den naturskønne Langesø-skov er et af lokalområdets
største aktiver. Der er rige muligheder for at få store
naturoplevelser omkring søen og i skoven:
➢ Gå eller løb en tur på en af de mange skovstier i de
skønne omgivelser. Ved slottet findes kort over hele
stinettet.
➢ På godskontoret ved Langesø slot kan der købes ridekort, så man har tilladelse til at ride i skoven.
➢ I skoven ved søen er der naturlegeplads for store som
små.
➢ Fisk eller sejl en tur i Langesø. Hos Shell i Morud kan
der lejes en robåd som ligger i bådhuset ved Langesø.
Fiskekort kan ligeledes købes hos Shell, Morud.
➢ Langesø Golf Club og Langesø Slot har etableret en
golfbane i området.
➢ Der er etableret et 25 km MTB spor i området. Sporet kan kun benyttes ved køb af licens eller dagskort
på godskontoret.

Rekreative arealer ved Langesøhallen
Bag Langesøhallen findes sportspladsen. Sportspladsen
ligger meget smukt, med skoven som baggrund. Her er
der naturligvis sportsbaner som bruges af Morud Idrætsforening, bl.a. andet den store kunstgræsbane.
Der er desuden krolf-, beach-volley- og petanquebaner.
Her finder du også det helt moderne friluftsbad, der har
åbent i sommerperioden.
Masser af foreningsliv i Morud og omegn
Morud og omegn har et rigt foreningsliv. Morud Idrætsforening er den største forening og tilbyder en masse aktiviteter indenfor sport og fritid. Langesøhallerne – Morud
Sport & Fritid byder på en bredt udvalg af aktiviteter. Der
findes cafeteria, mødefaciliteter og et helt nyt Fitness center.
Idrætsforeningen arrangerer ligeledes den årlige byfest,
Solsikkefesten som hele lokalområdet deltager i.
Området har aktive borger- og grundejerforeninger som
forestår forskellige aktiviteter og kulturelle tilbud. Bl.a.
Sankt Hans fest og fastelavnsfest.

Virksomheder er velkomne til at annoncere på åbningssiden.

Vi er omkring 1.500 husstande her i
sognet og har alt hvad man kan forlange:
Smuk natur, et aktivt foreningsliv og velfungerende institutioner.
Alt i alt kan I ikke vælge et bedre sted at bosætte jer end
lige her hos os.
Her er masser tilbud både til børn og voksne.
Deltag aktivt i lokalområdets aktiviteter
Mange af tilbuddene ville ikke være der, hvis vi ikke selv
bidrager aktivt med frivilligt og ulønnet arbejdskraft i det
lokale foreningsliv.
Og de aktiviteter, som vi ikke har lige nu, men som I ønsker. Dem får vi da bare startet. I fællesskab.

Men vi har også brug for jer og jeres
ideer.
Som mange af os tilflyttere selv har erfaret, så er aktiv
deltagelse i foreningslivet den bedste måde at blive sluset
ind i et samfund på.
Få et overblik over områdets mange tilbud og
aktiviteter

Vi ser frem til at møde jer!

Områdets samlingssted hedder ganske enkelt:
www.morud.dk. Her fås let et samlet overblik over alle
de foreninger og virksomheder der er i lokalområdet. Og
her findes også aktivitetskalenderen, med alle de aktuelle
lokalaktiviteter.
På hjemmesiden findes alle lokale oplysninger samt et væld
af nyttige links.
På siden kan enhver finde ud af, hvilke muligheder vi har
heromkring, og enhver kan annoncere med sine aktiviteter
på den fælles kalender.

Fotos:
Morten Thillemann, Morten Andersen, Jon B. Rasmussen

Morud Lokalråd
Formand: Jon Bøgelund Rasmussen, Plantagevej 45, 5462 Morud
Telefon 65 96 54 54 / 40 44 88 54, E-mail lokalraad@morud.dk
Morud Lokalråd blev stiftet i 2000 af Vigerslev Sogns frivillige foreninger og kun foreninger eller andre organisationer
med frivillige i bestyrelsen kan være medlem.
Lokalrådet har til formål:
➢ At være katalysator for et dynamisk foreningsliv.
➢ At virke som koordinator for aktiviteter, der sættes i værk af de foreninger, institutioner, råd, selskaber m.v., der er
medlemmer af Lokalrådet.
➢ At være initiativtager til projekter, som ligger uden for medlemmernes naturlige indsats- og arbejdsområder, og
gennemføre disse med hjælp fra en eller flere af medlemmerne.
➢ At virke til fremme af samarbejde og forståelse mellem Lokalrådets forskellige medlemmer.
➢ At være talerør for sognets og medlemmernes anliggender.
➢ At virke til fremme af samarbejdet mellem på den ene side Lokalrådets medlemmer og på den anden side erhvervslivet og de kommunale myndigheder med henblik på udvikling og styrkelse af Vigerslev sogn.
Lokalrådet driver www.morud.dk. Her kan I læse mere.
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Bestyrelsesformand (hvis ikke andet fremgår)

AOF Odense & Nordfyn ............................................... Skoleleder Gitte Overgaard
Farstrup Beboerforening ............................................... Pia Havshøi, Havgårdsvej 8, Farstrup, 5471 Søndersø
Grundejerforeningen Bredbjerg Vest ......................... Camilla Minke Mrzyglod, Jægerlunden 8, 5462 Morud
Grundejerforeningen Frugthaven ................................ Søren Grevelund, Lobogrenen 5, 5462 Morud
Kunstforeningen Morud Kunstdage ............................ Suzanne Drenck, Frugthaven 24, 5462 Morud
Langesøhallerne – Morud Sport & Fritid ................... Cafeteriabestyrer Per Nauntoft Kristiansen, Idrætsvej 7, 5462
Morud. Bestyrelsesformand Hans Henning Nielsen
Morud Antenneforening ................................................ Erik Wagner, Smørvråvej 10, 5462 Morud
Morud Borgerforening ................................................... Keld Vrå Andersen, Smørvråvej 4, 5462 Morud
Morud Forsamlingshus ................................................... Rugårdsvej 728, 5462 Morud
Bestyrelsesformand Anders Berg Pedersen
Morud Idrætsforening .................................................... Preben Jensen, Himmelstrupvej 68, 5462 Morud
Morud Lystfiskerforening .............................................. Bjarke Kaltoft Nielsen Plantagevej 6, 5462 Morud
Morud Vandværk............................................................. Knud Hollenbo, Udsigten 7, 5462 Morud
Rue Borgerforening ........................................................ Nicole Ammundsen, Ruevej 47, Rue, 5462 Morud
Socialdemokratiet på Nordfyn ..................................... Niels Henrik Nielsen, Svinget 25, 5450 Otterup
Tågerod Vandværk.......................................................... Kaj Rosengaard, Himmelstrupvej 40, Tågerod, 5462 Morud
Veflinge - Vigerslev Jagtforening .................................. Per Bo Sørensen
Venstre i Morud .............................................................. Niels S. Funch, Elledalen 21, 5462 Morud
Vigerslev Menighedsråd ................................................. Morten Aarup-Kristensen, Elverodvej 49, 5462 Morud
Vigerslev Sogns Fugleskydningsselskab af 1916 ........ Ole Mathiesen, Plantagevej 67, 5462 Morud

