
Referat af møde i Mandehørm onsdag d.15.6.22 

 

Tak for et godt møde, vi var 15 personer mødt (vi er 52 medlemmer) 
Der kom mange gode forslag på bordet, hvad vi kan gøre i Mandehørm: 
Vinsmagning vil Niels Ole Winter tage sig af. 
Hvis vi finder et sted vi kan bruge til madlavning (Jens Arne arbejder på sagen) så 
kender Søren Damgård en kok der vil hjælpe os. 
Gåture i naturen vil Poul Otoole tage sig af. 
Senere vil i høre om disse tiltag. 
Mangler vi musik i Skibhuscentret har Christian Ernst tilbud sig på El. orgel (der kan 
spille selv) og ham selv på Saxofon. 
Erik Navne vil tage sig af indendørs aktiviteter som billard, kortspil osv. hvad der er 
stemning for. 
Der kom mange forslag til aktiviteter: 
Besøg i H.C. Andersen´s hus 

Rundvisning på Odense Havn 

Besøg på Fynsværket 
Besøg hos H.J. Hansen 

Besøg hos Kompan 

Rundvisning på Odense Teater 
Besøg på: 
Glasværket, Jernbane museet, Møntergården, Johs. Larsen museet i Kerteminde & 
Langelands Fortet. 
Rundvisning på det nye OUH, når den tid kommer. 
Fællestur til Frøbjerg Festspil (i august) 
Fællestur til Albani Bryggeriet 
Der er mange gode forslag at gå i gang med, så mød op når det løber af stablen. 
Det der ligger fast på nuværende tidspunkt er: 
Vi mødes den 3 onsdag i August-September og november. 
Onsdag d.17.8.22 får vi besøg af Bendt Bendtsen, der fortæller om fra bondedreng 
til Vicestatsminister (der tilgår nærmere) 
Onsdag d.21.9.22 får vi besøg af Tormod Tønnesen, der fæller om den hen 
gangene Kerteminde Bane (der tilgår nærmere) 
Onsdag d.16.11.22 arbejder vi på at få besøg af enten Anker Boye, Jacob Haugård 
eller Anders W. Bertelsen, vi ser hvem der kan. 
Cykelture er hver anden onsdag, det er Kurt der står for dette, der kunne godt 
ønskes nogle flere deltagere. 
Kurt vil også sørge for fisketure, når tiden er til det (det høre i nærmere om) 
Det var også fremme, at det kunne være rart at vide hvor mange der vil deltage 
aktivt i MANDEHØRM, vi er 52 på medlemslisten, og d.15.6.22 til mødet var der 
mødt 15 frem, det har noget at gøre med de tiltag der gøres fremover. 
Det kunne være rigtig rart om i d.17.8.22 til Bendt Bendtsen besøg vil møde op, så 
vi får et lille fingerpeg om hvor mange aktive vi kan blive til vores tiltage i efteråret, 
vi glæder os til at se mange af jer som muligt, og god sommer til jer alle. 
 
 


