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Byloppemarked i Troense

Lørdag og søndag
4.og 5.juni
Kl. 10.00-16.00
Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er
i år den 4. og 5. juni.
Sidste år var der 36 boder fordelt i gaderne over de 2 dage. I år håber vi på endnu flere boder, så byen kan ”summe” af liv
i de 2 dage med mange boder, såvel små som store boder, som kan tilbyde gamle og nyere ting. Sidste år var udvalget
meget stort. Her var det muligt at købe næsten alt lige fra porcelæn, møbler og cykler til kobberkar, ålejern og honning.
Tilbudene var mange sidste år, og vi håber, at mange besøgende igen vil benytte sig af muligheden for at gå en tur i
Troenses smukke gader og se og byde på de mange og spændende tilbud som Troenseborgerne har fundet frem.
Oversigt over boderne vil fremgå af et bykort, der udleveres i Sognehuset, hvor Troense
Informationscenter har en stand i lighed med sidste år.
Kontakt Malene Kallan - mvk@dadlnet/tlf. 23271624 med oplysninger om jeres bod, så den kan komme med på kortet.
Man kan også skrive en kort notis til sin bod, hvis man har bestemte ting til salg – f.eks. malerier, antikke møbler,
procelæn m.v.. Sidste år var der kunder, der spurgte efter helt bestemte ting, og det vil være fint, hvis vi kan guide dem
lidt.
Hvis man ikke selv vil have en bod ved sit hus, men har ting, man vil donere til Troense Informationscenter, kan man
aflevere dem ved Sognehuset - lørdag, den 4. juni fra kl. 10.00-12.00.
Annoncering
Troense Informationscenter indrykker mindre annoncer om byloppemarkedet i Fyns Amts Avis den 1. og 3. juni,
Ugeavisen Svendborg den 1. juni og Øboen den 31. maj – se efter de blå annoncer.
Hvad skal du sælge fra din bod?
Har du gennemgået lofter og kældre for at se efter, hvilket ting du ikke længere, skal bruge og som du med fordel kan
sælge fra din egen bod? Find et dannebrogsflag frem, som kan sættes ud til vejsiden, så er du næsten klar med din egen
bod.

God fornøjelse med et par hyggelige dage i Troense!
(Claus Davidsen)
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Ny bestyrelse
På den stiftende generalforsamling den 12. april blev den nye bestyrelse for Foreningen Troense Informationscenter
valgt og efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med valg af næstformand, kasserer og sekretær.

(Foto: Carl Jensen)

Alice Høilzel, Taasinge Museum (kasserer), Steen Jørgensen, Carlsberg Camping, Jettte Møller,
JMArt (sekretær), Christina Jarlgaard, Valdemars Slot, Jette Munk, Jette Lys (næstformand),
Claus Davidsen, privat (formand), Malene Vestergaard Kallan, privat.
Endvidere blev følgende valgt som suppleanter og revisorer.
Suppleanter:
Anette Bøtter-Jensen, Galleri Storm
Claus Bonde, Hotel Troense
Thomas Dam Jensen, Sydfyns Byggefirma
Gitte Rasmussen, Vindeby Bageri
Revisor:
Erik Flygenring Christensen, privat
Revisorsuppleant:
Chris Dam Jensen, Sydfyn Byggefirma

Bliv medlem af Troense Informationscenter – send en mail til
Troense_Infocenter@troensemail.dk
Kontingentsatser og ydelser:
Kontingtgruppe:

Kontingentsats pr. år

Aktiv/Privat

Kr. 100,-

Aktiv/Erhverv

Kr. 250,-

Passiv

Gratis

Brevabonnement

Kr. 100,-

Ydelser:













Stemmeret til generalforsamlingen
Troenseinfo – nyhedsbrev/mail
”Det sker i Troense…” – aktivitetsoversigt/mail
Stemmeret til generalforsamling
Udlevering af firmabrochurer, visitkort, prislister m.m. fra Informationscenteret
Ret til 1 skærmvæg + plads til firmaudstilling på årets udstilling – ”Erhverv & Kunst”.
Anføres på erhvervsoversigt i Troenseinfo
Troenseinfo – nyhedsbrev/mail
”Det sker i Troense…” – aktivitetsoversigt/mail
Troenseinfo – nyhedsbrev/mail
”Det sker i Troense…” aktivitetsoversigt/mail
Troenseinfo – nyhedsbrev fremsendt pr. post
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MÆRSKGÅRDEN
HOLDER ÅBENT HUS
OG
NAVNEAFSLØRING AF
STI MELLEM
EGHAVEVEJ OG
STRANDVEJEN

I ANLEDNING AF AT VI HAR FÅET NAVN PÅ STIEN OG NY BELÆGNING, AFHOLDES NAVNEAFSLØRING

FREDAG D. 10. JUNI KL. 15.00
VI HAR FÅET FORMAND FOR SOCIALUDVALGET, LARS ERIK HORNEMANN TIL AT FORESTÅ AFSLØRINGEN, DER VIL FOREGÅ
VED STIEN PÅ EGHAVEVEJ.
MÆRSKGÅRDENS BEBOERFORENING TRAKTERER MED ET LILLE GLAS OG ET STYKKE KRANSEKAGE.
DEREFTER ER ALLE INTERESSEREDE VELKOMNE TIL AT KIGGE IND PÅ MÆRSKGÅRDEN.
DER VIL VÆRE FREMVISNING AF FÆLLESBYGNINGEN OG LEJLIGHEDER.
Hilsen MÆRSKGÅRDEN

(Kurt Madsen)

Udstillingen ”Erhverv & Kunst 2011”

Årets plakat 2010
Udstillingen ”Erhverv & Kunst 2011” åbner den 24. juni kl. 14.00 i Sognehuset samtidig med åbningen af Troense
Informationscenter for sæson 2011.
Dette markeres med en reception kl. 14.00, hvor alle er hjertelig velkomne.
Ovennævnte plakat er fra sidste års udstilling, men den nye plakat for udstillingen i 2011 er under udarbejdelse og vil
blive afsløret i næste nummer af Troenseinfo som udkommer ultimo juni 2011 med nærmere oplysninger om årets
udstilling.
(Claus Davidsen)
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Tillykke Søren

Søren Nielsen, dyrlæge, havnefoged, TV-dyrlæge, læserbrevsskribent, korrekturlæser og meget mere fyldte
80 år den 24. maj.
Kært barn har mange navne og titler, og det gælder i høj grad også Søren, som med sit store engagement, høje
aktivitetsniveau og mange interesser favner bredt.
Søren har været dyrlæge det meste af sit liv, men blev også havnefoged, da han flyttede til Troense.
I Troense kender vi alle Søren med kaptajnskasketten korrekt placeret på hovedet og på vej ud af en af broerne
I havnen for at betjene en nyankommen sejler.
Troense har ganske vist ingen købmand mere, men Søren kan kompensere for dette med frisk morgenbrød eller en
cykel til sejlerne, så mange alligevel vælger at gæste Troense Havn igen, selv om der ikke mere er forretninger i
byen.
At Søren er en populær og vellidt havnefoged i lystsejlerkredse hersker der ikke tvivl om, når man læser de mange
hilsener fra gæstebogen, og det kan vi i Troense kun værdsætte – og derfor er der heller ingen i Troense, som er i
tvivl om, at havnefogeden i Troense hedder Søren – muligvis skal der tilføjes – ”Søren Dyrlæge”, hvis de er tilflyttere”.

Tillykke Søren og fortsat ”god vind fremover”.
(Claus Davidsen)

Troense Informationscenter
Bestyrelsesoversigt:
Claus Davidsen (formand)
Jette Munk (næstformand)
Alice Høltzel (kasserer)
Jette Møller (sekretær)
Steen Jørgensen
Christina Jarlgaard
Malene Kallan

Eghavevej 19
Strandgade 71
Grønnedal 32
Jydevej 1
Sundbrovej 19
Valdemars Slot
Eghavevej 17

Troense
Troense
Troense
Gl. Nyby
Troense
Troense
Troense

62225808
63225091
62541254
62800200
40255384
35108756
62226826

davidsen@troensemail.dk
munk@paradis.dk
ah@copenhagenhouse.dk
jette@jmart.dk
cc@sydfynsmail.dk
museum@valdemarsslot.dk
mvk@dadlnet.dk

Mailadresser:
Troense Informationscenter
Troenseinfo - nyhedsbrev

Troense_Infocenter@troensemail.dk
Troenseinfo@troensemail.dk
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Skal du have en udstillingsvæg på udstillingen ”Erhverv & Kunst 2011”,
hvor du kan præsentere din forretning, virksomhed, kunst eller forening?
På udstillingen ”Erhverv & Kunst 2012”, som åbner den 24. juni i Sognehuset og har åbent hver fredag, lørdag og søndag
til og med den 17. juli, kan du få minimum 1 skærmvæg til din rådighed til præsentation af din virksomhed eller kunst.
Ligeledes kan du i hele åbningsperioden for Troense Informationscenter fra 24. juni til og med 14. august fremlægge
visitkort, brochurer og prislister i Informationscenteret, så de besøgende har mulighed for at se og hente din brochure
eller visitkort. Du kan selvfølgelig vælge, om du vil benytte dig af begge muligheder eller kun anvende en af dem.
Sidste år havde Troense Informationscenter 671 besøgende, men vi forventer et endnu større antal besøgende i år –
blandt andet fordi Troense Informationscenter er blevet mere kendt og har 1 uge længere åbent i år, end det var tilfældet
sidste år.
Det er gratis for Troense Informationscenters medlemmer – Erhverv/AKTIV at få en skærmvæg til rådighed på
udstillingen og fremlægge brochurer, prislister og visitkort i hele åbningsperioden.
Ønsker du at benytte dig af denne mulighed, er forudsætningen, at du forinden er indmeldt som medlem – Erhverv/Aktiv
til et årligt kontingent på kr. 250,-.
Det er således en meget billig pris for at have mulighed for at præsentere sin forretning, virksomhed, B. & B., kunst eller
forening for et større publikum inklusive brochure, visitkort og prislister.
Vi har cirka 30 skærmvægge til rådighed til sommerens udstilling ”Erhverv & Kunst 2012”, og de vil blive reserveret til
medlemmerne efter princippet ”først-til-mølle”.
Vil du reservere en udstillingsvæg, bedes allerede nu du sende en mail til Troense_Infocenter@troensemail.dk med dit
ønske. Der vil i et mindre omfang også blive mulighed for at udstille ting og effekter på gulvet eller et tilstødende bord i
forbindelse med din skærmvæg, men dette skal aftales særskilt i hvert tilfælde. Anfør nærmere oplysninger om dette i din
mail, hvis du også har ønske om at gøre brug af gulv eller bord til din udstilling.
Udstillingen ”Erhverv & Kunst 2012” åbner fredag, den 24. juni kl. 14.00 og du kan opsætte din præsentation samt
eventuelle øvrige effekter forinden på følgende tidspunkter:
-

Onsdag, den 22. juni kl. 14.00 - 18.00
Torsdag, den 23. juni kl. 14.00 - 18.00.

Overvej allerede nu, hvordan du vil præsentere dig på udstillingen og reserver din udstillingsvæg !
Indmeldingsblanket – klip:

Indmelding i Foreningen Troense Informationscenter
Undertegnede indmelder mig hermed som medlem i Foreningen Troense Informationscenter i henhold til foreningens
vedtægter af 12.04.2011.
Mit medlemsnummer er mit telefonnummer.
Kontingent udgør kr. 250,- for Erhverv/Aktiv og kr. 100,- for Privat/Aktiv pr. kalenderår. Passivt medlemskab er gratis.
Beløbet indbetales umiddelbart efter indmeldingen ved indbetaling på Troense Informationscenters konto i Sydbank,
Tåsinge Afdeling – Reg.nr.: 6840 Kontonr.: 1253494 med angivelse af navn/telefonnummer i meddelelsesfeltet.
Navn/Firma:
Adresse:
Telefonnummer:
Mailadresse:
Dato: ……………………………….den………………………….2011 Underskrift: ………………………………………………………………………………..
Den udfyldte Indmeldingsblanket sendes til foreningens kasserer eller bestyrelse. (Se adresser og telefonnummer på side 4.)
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