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Indlæg om Stige Færge:
..................................................
TV2 nyhederne kl. 19:00 om Stige Færge
Af red. stigeonline.dk
26.10.2012 kl. 20:30

Se indslaget fra TV2 nyhederne
HER
kl. 19:00

.................................................................................................................................................................
Jeg støtter kampen
Af Lars K. Bjerre Brun
25.10.2012 Kl. 19:30

Hej. Har set udsendelsen på Tv-syd (Syd og Sønderjylland). Og jeg støtter op om kampen om, at jeres f
Sæt gerne mit navn på underskrift indsamlingen eller send den til mig og jeg underskriver.

.................................................................................................................................................................
Et specielt minde
Af Jørgen
12.10.2012 Kl. 16:23

Det viser at den gamle færgefart over kanalen er til glæde for gamle som for unge. De børn som i dag se

.................................................................................................................................................................
Gode minder om Stige Færge
Af Jørgen Jacobsen (Glostrup)
28.09.2012 kl. 19:45

Min onkel og faster boede i Stige siden 40’erne hvor de havde bygget deres egen villa på Haugevej 2 (m
Min familie og jeg fra Brønshøj i København tilbragte alle vores sommer-, påske-, juleferier i Stige.
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Om sommeren tilbragte jeg det meste af min tid med at fiske i kanalen, ofte på den anden side af kanale

Min faster og onkel er døde for mange år siden men mine somre ved Odense Kanal og færgefarten høre

Bevar for fanden denne enestående færgefart som har virket her i århundrede og er en glæde for alle so
.................................................................................................................................................................
Interview i DR/P4 Fyn om Stige færge
Af red. stigeonline.dk
30.08.2012 kl. 09:56

Annette Olsen fra Stige Borgerforening/Stigefærgens
HER
venner blev her til morgen interviewet af DR/P4 Fy

.................................................................................................................................................................
Vi vil beholde Stige Færge
Af Annette Olsen & Claus Anker (Stige Borgerforening)
28.08.2012 kl. 22:11

OPRÅB: Vi vil beholde Stige Færge!

Vi har som tidligere informeret, dannet en lille gruppe i forlængelse af Stige Borgerforening, der arbejder

Vi har aktuelt været i kontakt med Odense kommune, Odense Museum, samt Odense havn. Dette er gjo

Næste skridt er et møde med Odense Turistbureau, for at drøfte, hvilke tiltag der kunne gøres for at bev

Nu kunne vi rigtig godt tænke
stigeborgerforening@gmail.com
os, hvis alle Jer idérige borgere
Denne
i Stige
emailadresse
vil henvende
er beskyttet
jer med gode
mod program
idéer og
Idéer er selvfølgelig altidkan
velkomne,
vi nå men hvis I henvender
at få dem Jer
medinden
til fremtidige
d. 22. september
møder. 2012,

Læserbreve til aviser o. lign. vil falde på et godt tidspunkt nu, da Odense Kommune inden længe tager fæ
Vi håber vi ved fælles kamp kan beholde vores kulturperle i Stige, nemlig Stige færgen.
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.................................................................................................................................................................
Beslutningen om Stige færgens fremtid bliver afgjort
Af Niels Th. Nielsen
18.08.2012 Kl 10:28

Kære Venner og brugere af Stigefærgen. Det er nu vi skal være på vagt, for d. 29 august i år, er der held

.................................................................................................................................................................
Stigefærgens venner
Af Karin Thomsen
04.08.2012 kl. 22:24

Jeg tror helt bestemt der er mange odenseanere der også gerne vil bevare Stige Færgen, nu Odense ha

"Der er nu oprettet en Facebook
https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/groups/164694256923993/
side der hedder Stigefærgens venner. Du kan besøge den ved" at
Redakt
klikke

.................................................................................................................................................................
Det bliver nok svært at finde
Af Niels Th. Nielsen
04.07.2012 kl. 12:07

Hvis en sådan aftale skulle eksistere så er det nok tilbage i tiden og dermed er det enten SKT.Hans Lan

Hele kanalen som den er nu Tilhørte oprindeligt Hans Tausens sogn. Da vi skulle havde hele Bispeenge

.................................................................................................................................................................
Et spørgsmål fra en færgemænd
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Af B.T. Lauritsen
04.07.2012 kl. 08:49

Hej.
Har talt med et par ældre passagerer og et par borgere fra Stige der fortæller, at der skal være lavet et d

Venlig hilsen
B.T. Lauritsen
Færgemand - Stigefærgen

.................................................................................................................................................................
Bevarelse og udvikling af Stige færge
Af Annette Olsen og Claus Anker
16.05.2012 kl. 19:02

I samarbejde med Stige Borgerforening, er en arbejdsgruppe etableret i bestræbelserne på at bevare og

Nogle af overvejelserne omkring bevarelsen og udviklingen af Stige færge går på:
-

Udvikling af Odense Kommune som cykelby/ grøn by/ sund by.
Planerne om det grønne stiområde, hvori Stige færge er medregnet som færgeoverfart til Stige Ø.
Det rekreative område på Stige Ø som Odense kommune bl.a. ønsker at profilere sin sundheds- og
Sammenhængskraften mellem de forskellige bydele i kommunen, som opnås ved nem adgang via
Udvikling af turistområdet, hvor mange gående og cyklende turister allerede i dag benytter den nem
Odense kommunes sundhedspolitik går hånd i hånd med Stige færge overfart, idet mange benytte

En anden overvejelse er det historiske element.

Færgeoverfarten har eksisteret i over 200 år, og er tæt forbundet med Stige bys kulturhistorie. Den vil lig

4/6

Læserbreve m.m.

Lørdag, 26. januar 2013 13:10 - Senest opdateret Lørdag, 26. januar 2013 13:19

En bevarelse af Stige færge vil være med til at bevare det gamle Stige med de kulturhistoriske træk, og

Stiges borgere, unge såvel som gamle, identificerer byen Stige med Stige færge og ”Færge Hans”.

Arbejdsgruppen vil arbejde videre med omtalte punkter, for på sigt at indkalde til borgermøde i Stige omk

.................................................................................................................................................................
Stigefærgen
Af Niels Th. Nielsen
03.05.2012 kl. 15:42

Jeg har før skrevet om færgen, men jeg må endnu engang reagere. Denne gang vil jeg opfordrer Fyens

Er det kun det, at broen kommer som gør at færgen skal lukkes?

Det bør også være den cykel afstand til broen, som bør være grund til at bevare færgen. De mange som

Jeg vil gerne have illustreret hvordan og hvor man skal cykle, for at komme over broen.

Jeg mener borgerne på begge sider af kanalen bør se konsekvenserne af broens komme og evt. nedlæg

.................................................................................................................................................................
Kontakt Otterups borgere
Af Britta Yndgaard
30.04.2012 kl. 21:18

Har gået og tænkt på om det kunne være en god ide at kontakte f.eks. Otterup kommunes borgere også
................................................................................................................................................................
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Et unikt stykke kulturhistorie
Af Lars Nielsen
30.04.2012 kl. 00:45

Jamen den færge skal da helt sikkert bevares. Det er jo et unikt stykke kulturhistorie, som ikke må gå tab
Mon den kan komme indhttp://www.skibsbevaringsfonden.dk/
under skibsbevaringsfondens vinger?

.................................................................................................................................................................
Bevar Stige Færge
Af Anette B. Andresen
26.03.2012 kl. 17:42

Jeg elsker min færge ! Jeg har været daglig bruger året rundt i over 9 år. Jeg elsker de stille morgener m

Jeg får længere på arbejde, når broen kommer og jeg synes, det er tåbeligt, at nedlægge færgen, når O

Mange i Odense aner jo ikke at vi har denne historiske færge og var forbavsede, da den sejlede rundt til
Odense Kommune kunne promovere den meget mere med skilte og deres pendler cykler.

Jeg vil GERNE bevare færgen af praktiske, romantiske, historiske, motionsmæssige og mentalhygiejnisk

........................................................................................................................................................
....................................................................................
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