
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. februar 2012     

Dværgen på spil under julefrokosten i forsamlingshuset 



 

Redaktør 
Rasmus Dorph Bendtzen 

Jacob Gadesvej 12 
Tlf. 38890700  

           Email: rasmusdb@gmail.com           
 

 

DEADLINE TIL NÆSTE  AVIS: 
D.15.4.12 

THORØHUSE POSTEN 
SPONSORERES AF BYLAUGET & 

indlæg modtages med glæde :)  

Forsamlingshuset informerer: 
 

Thorøhuse Forsamlingshus afholder generalforsamling 

fredag d. 17. februar kl. 18. 
 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

Bemærk tilmelding til gule ærter. Se også opslag på 

pælene. 
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Datoer for fællesspisning  

 

Onsdag d. 15. februar 

 
Mandag d. 19. marts  

 

Onsdag d. 25. april 

 

Der mangler pt. frivillige til madlavningen i 

februar og marts.  

Lavvande - fanget af Pernille Hede 
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Det lokale fællesskab i 
Danmark og i Frankrig 

 
 

Her i dejlige Thorøhuse, hvor jeg i en lille halv 
snes år har haft fornøjelsen af at bo, har vi et 

fantastisk aktiv:  Thorøhuse Forsamlingshus. 

 

Huset bruges til alt muligt mellem himmel og jord: 
koncerter, fællesspisning, ålegilde og kabaret for bare at 

nævne nogen af tingene. 
Det hele lader sig gøre, fordi en række ildsjæle yder en 

fantastisk indsats. 
 

Lisbeth og jeg er lige kommet hjem fra en lille ferie i syd 
Frankrig i departementet Ardech, og der har man 
selvfølgelig også et folkeligt fællesskab, selv om den del, 

jeg vil omtale her, afviger en del fra vores. 
 
Fra gammel tid har visse familier på landet haft ret til selv 

at fremstille alkohol. 

Disse rettigheder er gået i arv og eksisterer derfor 

stadigvæk, selv om den franske regering ønsker dem 
ophævet. 

 

Vi havde fornøjelsen af at opleve processen i landsbyen 

Lussac, hvor der netop i vores ferie blev destilleret. 

 
Destillationsanlægget var et transportabelt monstrum fra 
1925 bestående bl. a. af en træfyret dampkedel og diverse 

potter og pander. 

Det minder lidt om min barndoms kartoffelkogerier. 
 

Fortsættes... 
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Fortsat... 

 

 
 

De, der har en rettighed, fremstiller hjemme hos dem selv 
en alkoholholdig ”most” kaldet en ”Mout”. 

Det foregår ved at purere (primært) pærer og sætte gær 

til, men man kan også anvende blommer eller vindruer. 

 
 

Mout `en bringes hen til destillationsanlægget, hældes i 
anlægget og destilleres til den fineste pærebrændevin i 

”Poir William” - kvalitet. 
 

Brændevinen fremstilles, som det fremgår af vedlagte foto, 
i spandevis og ham, der har afleveret  Mout`en, kan drage 
hjem med toldfri pærebrændevin. 

 
 

Jeg vil tro der arbejdede en 5 -6 mand ad gangen med 
processen, og jeg fik en fin forklaring af lederen af teamet, 
Destilatøren. 

Jeg forstod nu ikke alle de tekniske finesser, men spurgte 

da interesseret om det lokale arbejdstilsyn kontrollerede 
damkedelen, som lavede damp a 4-6 bar. 
Men det var ikke tilfældet. Det bruger de ikke dernede ! 

 

Når den sidste Mout er destileret, spænder man en traktor 

for det transportable anlæg og kører det til den næste 

landsby, hvor det hele gentager sig. 
 
 

 

Fortsættes... 
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Fortsat... 

 
Jeg vil tro der var en 30 -  40 mennesker til stede, dels 
lokale dels  deres familie fra hele Frankrig. 

Havde det været i Danmark havde de nok haft en ordentlig 
pind ( pæretræ !) i øret , men det her var Frankrig, og der 

blev ikke drukket, vi blev til gengæld, selv om vi ikke 

havde med sagen at gøre, budt på kaffe og islagkage.  

 
Det kunne ellers være en fin ide, at udvide det folkelige 

fællesskab her i Thorøhuse med fremstilling af 
pærebrændevin. 

Det var vel en værdig opgave for snapselauget, og da vi 
både har  en smed og en kemiingeniør herude, så det 

skulle vel ikke være noget problem, men vi har jo 
desværre også en tolder, så det må under alle 
omstændigheder foregå meget diskret, og så går det sjove 

jo af det. 
 

Bent Bach Sørensen  
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Den færdige pærebrændevin tappes 

Foto: Bent Bach 

Den moderne destileringsvogn anno 1925   

Foto: Bent Bach 



Mel. Gillelejevalsen.. 

  
Ved så skøn en strand 
som man ønske kan - 

hist ved Thorø Vig og Lillebælt`s bred 
ligger byen, som 

jeg vil synge om, 

for det er dog det bedste sted jeg ved. 

Ja, Thorøhuse! Du lille fiskerby, 
mange glade minder gemmer jeg om dig. 

Ja, Thorøhuse! Dit navn har verdensry, 
hvor jeg end lever, så glemmer jeg dig ej. 

 
Som'ren frisk og sund, 

svale aftenstund - 
drager glade gæster til fra fjern og nær. 
Vi ved klitters kant 

fred og hvile fandt, 
derfor har vi dig alle sammen kær. 

Ja, Thorøhuse! Du lille fiskerby, 
mange glade minder gemmer jeg om dig. 

Ja, Thorøhuse! Dit navn har verdensry, 
hvor jeg end lever, så glemmer jeg dig ej. 

 

Mangt et sted jeg så, 

som jeg sige må, 
der var skønt at se, og højt jeg prise kan. 

Men hvorhen jeg kom - 
vidt i verden om, 

så længtes jeg mod dig og Danmarks land. 
Ja, Thorøhuse! Du lille fiskerby, 

mange glade minder gemmer jeg om dig. 
Ja, Thorøhuse! Dit navn har verdensry, 

hvor jeg end lever, så glemmer jeg dig ej. 

 

Fortsættes... 
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Fortsat.... 

 

Redaktionen er blevet kontaktet af Hans Christian 
Christoffersen, som på vegne af sin onkel Bent 

Christoffersen i Norge, gerne vil høre, om nogen kan 
fortælle mere om sangen. Den er vist sunget af Nancy, 
Laura Hansens datter. Har du oplysninger om sangen, så 

kontakt redaktionen på rasmusdb@gmail.com, så vil jeg 
sende det videre til Hans & Bent. 

En formidabel jæger 
Den sad med ryggen til mig i hylden udenfor mit vindue, 

gråbrun og slank, jeg antog den for at være en tyrkerdue. 
 
Men der var alligevel noget med en måske længere hale, 

der fortalte mig, at det var Spurvehøgen -  en han oven i 

købet -  noget mindre en hunnen. 
I tjørnehækken under den sad en flok gråspurve og 

snakkede få meter fra den visse død. 

Hækken havde tabt sit farverige efterårs løv og var helt 

gennemsigtig. 

 

De var tilsyneladende ligeglade med høgen, der af og til 
lavede et skinangreb på hækken. Gråspurvene hyggede 
sig blot uanfægtet videre. 

Den sultne rovfugl ændrede taktik og prøvede så at 

forfølge spurvene inde i hækken. Ddet var uden det store 
held, de lange ben var ikke det optimale. 

Forfatteren er anonym, men kendt af redaktionen. 
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Thorøhuse Bylaug 
 

På vores kommende  generalforsamling d. 28. marts 2012 
skal vi finde en bedre finansiering af vores lille populære 
avis Thorøhuse Posten som bliver omdelt 4 gange årligt 

til alle husstande i Thorøhuse og hele Thorøhusevej.  
I augustnummeret havde jeg følgende forslag til 

diskussion: 

 
Færre sider. 
Færre numre årligt. 

Færre numre trykt pr. gang. 
Flere medlemmer. 

Højere kontingent. 
Kun på nettet. 

Kun uddelt til medlemmer. 
Flere annoncer.  

 
Det er lykkedes os at lave lidt færre sider uden at forringe 

kvaliteten, men ved at redaktøren er lidt mere skrap med 
at udnytte siderne.  
Vi har fået lidt flere medlemmer end året før. Det er meget 

glædeligt. Det kniber med at få flere annoncer. Det ser ud 
til at vi får lidt færre i 2012. Vi synes stadig at alle skal 
have avisen i papirudgave. Hvis der er medlemmer der 

frivilligt ønsker kun at få den digitalt er det fint. Vi kan 

også diskutere om ikke medlemmer skal have den. 
Bestyrelsen vil gerne fortsat støtte avisen. Derfor foreslår 

vi en kontingentforhøjelse. Vi synes generalforsamlingen 
skal tage medansvar for driften af vores avis. Der har ikke 

været nogle mails til bestyrelsen siden augustnummeret 
om dette emne, så mød op og giv dit besyv med. 

 

Bolette Eggers. Formand. 
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Strandrensning 
Onsdag d. 18. april kl.19.00 

Vi mødes ved forsamlingshuset og samler 

skrald ca. 1 time. Derefter giver Bylauget 

kringle med kaffe/te/øl og sodavand til 

ungerne i forsamlingshuset. 

 

Vel mødt  

Bestyrelsen f. Thorøhuse Bylaug 
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug. 

Onsdag d. 28. marts 2012 kl.18.30. 
 

Spisning fra 18.30-19.30. 

Wienerschnitzel med gemüse.  Pris: 80,-kr. 
Tilmelding til spisning til Margrethe senest fredag d. 23. 
marts på 64713868. 

 Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af  dirigent. 
2. Valg af referent. 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed 
v/formanden. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet. 
5. Forslag fra bestyrelsen. 
6. Forslag fra medlemmerne (senest en uge før til 

formanden. (Bolette Eggers) 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.  Palle Isaksen og 
Peter Herzog er på valg og modtager genvalg. Niels 
Nielsen og Bente Hyldgaard er på valg som 

suppleanter og modtager genvalg. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Otto Malmmose 

og Preben Hansen  er villige til genvalg. 

9. Fastsættelse af kontingent. 100,-kr. pr. medlem. 

10. Evt. 
     Det er muligt at betale kontingent for 2012 ved 

indgangen, hvis man ikke allerede har betalt det 
omdelte girokort. Vi håber at se ligeså mange som 

sidste år.  
På gensyn 

Bestyrelsen  
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Koncert med Ross Couper & Tom 

Oakes m. special guest Lukas 

Graham lørdag d. 3. marts kl. 20. 
 

Ross Couper & Tom Oakes er en helt ung og energisk 
instrumental duo (violin og guitar) fra Skotland. Ross 

Couper kommer fra Shetlandsøerne og har faktisk besøgt 
forsamlingshuset i 2010 sammen med bandet Bodega. Til 
koncerten i forsamlingshuset medvirker en ”special guest” 

på sang, nemlig danske Lukas Graham, som helt aktuelt 
”storhitter” med sangen ”Ordinary Things”, der også for 

nylig var ugens uundgåelige på P3. Lukas har netop 
optrådt med duoen på den berømte festival Celtic 

Connections i Glasgow og kan desuden opleves med eget 
band på Tobaksgården d. 10. marts. Lukas har bare 3 
dage før han står på scenen i forsamlingshuset en udsolgt 

ekstrakoncert i Store Vega i København.  

 
Billetter til koncerten koster bare 100 kr og kan 

reserveres på tlf. 22871053.  
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Billeder fra Juletræsfesten i forsamlingshuset 29./12. – 2011 
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Billeder fra højvande 

Lauritz fanget på yderste 

spids. 

 

Foto - Rasmus 

Foto - Hanne Yderstræde 
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Den enes død, den andens brød 

 

Jeg gik langs et mirabelhegn i kanten af en græsmark for 

at finde et diskret sted at aflevere lidt humle. I hegnet 

over mig fløj 4-5 skræmte tyrkerduer ud med hastige 

vingeslag. 
 

Det undrede mig dog, at to blev siddende meget tæt på 
hinanden. Jeg gik nærmere for at se, hvorfor disse to ikke 

fløj. 
 

Det viste sig, at det var en spurvehøg og en tyrkerdue, der 
var kilet fast i mirabelgrenene. 
 

Høgen havde nok slået ned efter duen, hvorved de begge i 
panikken var blevet fanget i de stride mirabelgrene. 

 
 De hakkede ud efter hinanden, men afstanden var for stor 

til, at de ramte hinanden. 

 

Da jeg gik nærmere, gav det spjæt i begge fuglene, og 
tyrkerduen faldt til jorden. Sekunder efter faldt høgen 
også, men den slog lige ned på duen og forsvandt ud over 

marken med det enormt store bytte. 

 

Man må beundre naturens skabninger, utroligt at en høg 

kan flyve med en fugl, der er lige så stor som den selv. 
 

Forfatteren er anonym, men er kendt af redaktionen 
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Posestativ 

 
I sidste nummer af vores blad var der et fint billede af 
det nye hundeposestativ. 

 

Det må siges at være blevet en succes. Poserne bliver 
brugt og lykkeligvis ikke smidt rundt omkring. 
 

For tiden går det knapt så hurtigt med poseforbruget, 
måske fordi det opfordrer folk til selv at medbringe 

poser,  eller måske er der bare ikke så mange 

hundeluftere, når det er koldt. 
 

Margrethe 
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Ingrid - snart 92 år  

Thorøhuses grand old lady. 
Det er 14. Januar 2012. Ingrid følger ivrigt med i 
Dronningens jubilæum på TV. Vi har aftalt interview 

kl.13.30. Solen skinner. 
Ingrid sidder i sin fine, lyse dagligstue i en god lænestol med 

en fin udsigt til Bagerstræde og sit TV. Den ny 

letvægtsrullator er inden for rækkevidde og sørger for at 
Ingrid kan komme let rundt i stuerne og køkkenet og 
soveværelset. Hun kan selv. Hun fortæller ivrigt og tydeligt 

om sit liv: 

Jeg kom til Thorøhuse da jeg var 6 år i 1926. Min far havde 

købt Trekanten for 16.000kr. (Trekanten er det nuværende  
Drejet 1, der hvor Lise og Viggo bor nu.) 

Min far blev født i huset i Thorøgyden, det stråtækte hvor 
Inge bor. Han arbejdede ved telefonen. Vi var  7 børn. Willy 

og lille Jørgen, Tove, Ella, Helen, Gudde og mig og en 
lillesøster der døde.  Min mor døde da jeg var 16. Så holdt 

jeg hus for min far til han blev gift igen. Vores ny mor var så 
sød og god ved os. Hun sagde altid vores børn til min far.  
Jeg gik i skolen på Skolebakken, der hvor Johnny bor. Vi 

havde lærerinden frøken Svejbæk. Hun sagde vi skulle høre 

godt efter hos hende for hos lærer Lynge lærte vi ikke 
noget. Det var rigtigt. Han var senil. Det var synd. Han 

skulle være stoppet noget før. Vi var 2 piger og 3 drenge i 

klassen.  

Som ung kom jeg ud at tjene. Jeg var 3 år i København hos 

en kaptajn i Hellerup. Jeg husker tydeligt da den franske 
skole blev bombet. Men jeg skulle jo helst blive der. 

Før jeg blev gift med Helmer sagde hans mor til mig: nåh 
bette pige, skal du ik´ snart giftes? Der er ik ´nogen her i 

byen jeg vil ha´, sagde jeg. Pas på du ikke æder den kål du 
spytter i, sagde hun. 

 

Fortsættes... 
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Fortsat... 
 

 

Helmer var 9 år ældre end mig og havde været gift med 
sin kusine og blevet skilt. Jeg var 26 år da vi blev gift og 

under bryllupsmiddagen måtte min søster Helen (som bor 
på Lundshøje) forlade brylluppet for at gå hjem og føde 

Kurt (som bor på Ålevejen).  
Helmer fiskede. Jeg arbejdede på Thorøgaard. Om 

sommeren var jeg økonoma på Vesterborg og 
Skovhytten. Vi får vores to drenge Jess og Finn i 1948 og 

1950. Jess var en meget genert dreng. Han rakte aldrig 
hånden i vejret i skolen når de spurgte ham. Han var 
som et lille lys. Hver gang det bliver dyppet hænger der 

noget ved, sagde de i skolen.  

 Vi boede nu i ”baggården” til huset i Bagerstræde, hvor 

min far bor i forhuset til sin død.  Jeg gjorde rent hos 
Jacob Gade. Der fik jeg 2 kr. i timen. Så kom jeg hos 

sagfører Larsen på Saltoftevej, der hvor Lilian og Finn bor 
nu. Der fik jeg 3 kr. i timen. Da han blev borgmester 

flytter familien med mange børn til Assens og så fik jeg 
kommuneløn. Desværre døde han. Samme år havde jeg 
sølvbryllup. Det var i 1971. 

 Så kom jeg på tobaksfabrikken som alt mulig pige. Jeg 

vejer og pakker tobak, men de mangler en spinder. Jeg 
stripper tobaksbladet og spinder det på en ten. Seisberg 
siger: det er ikke så dårligt. En spinder står 4 år i lære. 

Og du kan fint.   
Da min far dør flytter vi over i forhuset. Finn bor som nu 

på Saltoftevej og arbejder på skibsværftet og Jess er 

ingeniør i København. Vi havde guldbryllup i 1996. Vi har 
haft et godt liv. Da Helmer bliver syg og indlagt i 
Faaborg, siger lægen: deres mand bliver her.  Det var en 

stor lettelse. Han døde i 2000.   

 
Fortsættes.. 
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Fortsat... 

I 2005 dør Jess. Det var en stor sorg. Men midt i sorgen 

får jeg en ”datter”. Jess havde gennem 27 år en kæreste, 
som vi ikke kendte. Nu er hun medlem af familien. Det er 

dejligt. Jeg mistede en søn, men fik en datter. Finn 
kommer hver dag og laver mad til mig og køber ind. Han 
er så sød og god. Min søster Helen kommer hver morgen 

og laver morgenkaffe og så snakker vi. Hjemmeplejen 

kommer hver morgen og gør rent hver 3.uge.  
Sidste år havde jeg en lille blodprop og var 4 dage på 

Svendborg. De har scannet hjertet og scannet hjernen. De 
siger jeg er helt fin for folk i min alder.  Jeg har spist 

meget fisk i mit liv.  
Jeg spiller kort i forsamlingshuset hver uge. Jeg spiller 
kanaster. Jeg ville gerne stoppe, men de andre siger jeg 

skal blive ved. Så det gør jeg. 
 

Den lille, fine, spinkle kvinde på 91 foreslår at vi triller ud i 
køkkenet og laver kaffe. Hun finder kopper og tallerkener 

ned fra skabet, mens jeg laver kaffen på den ny 
kaffemaskine og finder en mazerinkage i skabet.  Hun har i 
2 timer uafbrudt og ivrigt og engageret fortalt om sit lange 

liv i Thorøhuse. Her bor hendes søn Finn, hendes søster 

Helen,  og tre af Helens 4 børn: Kurt på Ålevejen, lille 
Helen i Fiskerstræde og Birte på Saltoftevej. En 
Thorøhusefamilie. 

Skrevet af Bolette. 
 

Billedet er af Ingrid Nielsen og er taget af Bolette 
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TC Anlæg A/S  Lucernemarken 24 5260 Odense SV 
Telefon: 70232069  Fax: 70232067 

E meil: tc@tcanlæg.dk 
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FYNS DYRLÆGEHUS  Aps. 
 

MEDICINSK BEHANDLING  

AF HESTE - HUNDE OG KATTE. 

 
Dyrlæge Henrik Ullum 

Drejet 5, Thorøhuse 

Tlf. 41253334 

 

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 
 
Havnen 
5610 ASSENS 
Denmark 
 
Telephone 4564711134 
Telefax 4564711104 
Telex  50807 
E-mail  asv@yard.dk  
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Udenfor dine vinduer 
 

I fladvandet nedenfor Thorøhuse er der en mængde 
forskellige fugle, men en fugl er jo en fugl, mener mange. 

Her snyder de virkelig sig selv, disse fjerede væsener har 

ofte et helt specielt familieliv, som f. eks.  

regnspoven - en mågestor, brunmeleret vadefugl med en 
melodisk fløjten og et 20cm langt nedadbøjet næb. 

Det er overvejende  en trækfugl. der yngler i 
polarområder. 

 
Når hunnen  har ruget sine unger ud, bliver hun hurtigt 

træt af ungerne og flyver sydpå. Ungernes ve og vel 
overlader hun til hannen. Hannen bliver også ret hurtigt 
træt af at være enlig far og flyver derfor også sydpå 

snarest muligt. 
 

Til sidst pakker ungerne så også kufferten og trækker 
sydpå og mødes måske igen på fladvandet i Thorøhuse. 

 
I de seneste 3-4 år er der dog sket en ændring på grund af 
det varmere vintervejr. Nu kan man høre Regnspoven 

pludre og småsnakke hele vinterhalvåret. Det skulle ikke 

undre mig om nogle af dem allerede yngler på engene ved 
naturhavnen på Thorø. 

 
Hvis hundeejerne ville holde deres kræ i snor, som de jo 
skal på øen, så ville det bestemt gavne dyrelivet og give 

flere arter en rugechance. 

 

Forfatteren er anonym, men er kendt af redaktionen 
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Aktivitetskalender Thorøhuse 

Forsamlingshus 

Forår 2012. 
 

Lørdag d. 21. januar kl. 20  Koncert – Jenna Reid & Kevin  

      Mackenzie 
      (Sco, Shetlandsøerne) 

Mandag d. 23. januar kl. 18  Fællesspisning 
 

Onsdag d. 15. februar kl. 18 Fællesspisning 

Fredag d. 17. februar kl. 18  Generalforsamling (tilmelding  
      spisning) 

 

Lørdag d. 3. marts kl. 20  Koncert – Ross Couper & Tom Oakes 

      (Sco) m. spec. guest Lukas Graham 
      (DK) 

Mandag d. 19. marts kl. 18  Fællesspisning 

Onsdag d. 28. marts  kl. 18.30 Generalforsamling Thorøhuse Bylaug 
 

Onsdag d. 18. april kl. 19  Strandrensning 
Onsdag d. 25. april kl. 18  Fællesspisning 

Fredag d. 1. juni kl. 20  Koncert – Erik Hokkanen & Lumisudet 
(USA, Fin) 

    

Lørdag d. 23. juni kl. 18  Sankt Hans Fest med bålstegt gris. 
 

      Bestyrelsen 

 

 

       

  

Opslag på pælene om tidspunktet for de  
forskellige arrangementer. 
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Thorøhuse Forsamlingshus 
 

Bestyrelse 

Formand:  Ole Nielsen, Markledet 1 A,  
    tlf. 6471-1044 

 
Næstformand: Anja Larsen, Fælleden 1, 

    tlf. 2681-3342 
 

Kasserer:  John Jensen, Skolebakken 3, 
    tlf. 6471-3651 

 
Inspektør:  Finn Nielsen, Saltoftevej 15, 

 
Sekretær:  Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, 

    tlf. 6471-1053 

 
Medlem:  Paula Lund Jensen, Saltoftevej 1, 

    tlf. 6471-3609 
 

Medlem:  Pernille Hede, Jacob Gades vej 2, 
    tlf. 4089-1150 
 

Suppleant:  Eva Christensen, Jacob Gades Vej  

    15, tlf. 6471-2876 

   

    Thorøhuse Forsamlingshus 
    tlf. 6471-1060 
 

Udlejning:  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, 

    tlf. 6471-1060. 

Hjemmeside: www.thoroehuse.dk  (udlejning og 
    aktiviteter) 
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    BYLAUGETS TELEFON- OG MAIL-
LISTE  

       
 
 

Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674, mobil: 

21442498.Mail: bolette-e@mail.dk 

 
Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf: 64714400 
Mobil: 40174810. Mail: pisa@pisa.dk 

 
Bestyrelsesmedlem: Henrik Ullum: Drejet 5. Mobil: 41253334. 

Mail: ullum_dk@yahoo.com 

Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob Gades Vej 1. 

Tlf: 64713868. Mobil: 29602070.  Mobil: 

margrethe.vestergaard@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Peter Herzog: Fælleden 7. Tlf: 64711818. 
Mobil: 40416930. Mail: peter@herzog.dk 

Bestyrelsessuppleant 1: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf: 64714661. 

Mobil:24232507. Mail: nn@asyard.dk 

Bestyrelsessuppleant 2: Bente Hyldgaard. Jacob Gades Vej 23. 

Tlf: 64714640. Mobil: 61654640. Mail: bhyldgaard@gmail.com 
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