med dette projekt. Han blev faktisk imponeret, på en kvadrat 50 x 50 meter var der kun en
forskel på 2 cm. På de 2 diameter fra hjørne til hjørne, noget som hans firma brugte laserudstyr
til for at klare, så min far var stolt. Han kom igen senere da vi næsten var færdigt, og hvis vi
ikke gad og starte noget ville han gerne hyre os begge som montører. Man bliver lidt stolt som
komplet amatør, men tanken om at skulle sætte sådanne drivhuse op, takkede vi pænt nej.
Nu stod det der. Dette store drivhus. Hvad så?.. vi tænkte vi ville lave små krydderurte potter
til dagligvarer kæder. Vi kontaktede Bilka og et par andre, de var så men interesseret, men når
vi regnede efter så ville man tjene små 10 øre pr. potte... ikke aktuelt.
Kreativiteten gik igang igen. Overdækket minigolf med en kiosk I den ene halvdel og jordbær
I den anden halvdel. Med lidt økonomisk hjælp fra EU, som støttede med halvdelen, fik vi
etableret minigolfbanerne med kiosk og sat gang I jordbærplanter, hentet hjem fra England.
Den gang,blev det til “Orø Minigolf og Gartneri” vi havde også et meget stort blomstersalg.
Det gik faktisk rigtig godt, efterspørgsel på mere plads og flere muligheder til kiosken, betød
at vi gik igang med at etablerer de vægge og lofter som vi idag har. Større køkken, senere
måtte vi udvide igen, til det, som det hovedsageligt er, nemlig “Spisestedet Orø”, som i dag
besøges af rigtig mange turister, sommerhusejere og lokale.
Men så blev det vinter.... relativiteten får frit løb igen hos min far da han stopper som murer- og
tømrermester, for tanken om at sidde stille, fik ham straks igang igen.
Vi skulle da ha' et røgeri... Nu kan vi godt li' og gøre ting lidt omvendt, så vi bygger selvfølgelig
et lille røgeri med butik først... og så går vi igang med at lære hvordan man gør... jo jo
Efter kort tid har min far helt styr på det, godt hjulpet af min mor, som kontrollant, mens jeg
koncentrere mig om at lave mad I Spisestedet, så blev røgeriet, og er det fortsat, meget
populært med mange forskellige ting vi ryger. Desværre gik min kære far bort midt I succesen,
men takket været ham har vi idag en fantastisk forretning og han nåede lige at lære mig op.
I dag, 2016, har “Spisestedet Orø” eksisteret I næsten 5 år, der er kommet en ”bedre halvdel”
ind i billedet, Birte, som er dygtig i et køkken og med hendes gode mad, har vi gradvis fået en
stigende interesse for stedet, både som et sted man kommer jævnligt og som et sted man
kan holde en god fest i hyggelig omgivelser, synes vi dog at der er..”Tid til forandring”.
Fra 2017 skifter vi navn til “Den Gode Viking” Øens familierestaurant og Steak House. Fortsat
familiedrevet, hvor der satses på den; hyggelige, afslappede atmosfære og det personlige præg.
Som det sidste nye, til sæson 2019, er vi gået over til dyrevelfærdskød, bæredygtige produkter,
Økologi og sæsonens grønsager. Det er dog ikke det hele på en gang vi forventer og nå næsten
i mål, med 80 %, i løbet af 2019.

Vi glæder os fortsat til byde vores gæster velkommen i det nye.

“Den Gode Viking”

