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Motiv fra Badstuen hvor de lave hække afgrænser de små forhaver og understreger vejforløbet. Hækkene 

i den robuste engriflede hvidtjørn, der ”genner godt for hund og kat”.     

 

 

Troense Beboerforening 



www.troensebeboer.dk 

Nej tak til fyrværkeri 

 

Tak for hjælpen med at få stoppet den ulovlige fyrværkeri i Troense. Langt de fleste af 

beboerne har taget positivt imod opfordringen til at overholde de fastlagte regler for brug 

af fyrværkeri, hvor der på løbesedler og plakater var angivet afstandszonen på 200 m til de 

stråtækkede huse. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

SSiirriiuuss  PPaattrruulljjeenn 
Foredrag med vores lokale eventyrer Christian Liebergreen 

Torsdag den 7. februar kl.19.00 i Bådelaugshuset 
i samarbejde med Troense Bådelaug 

 

HHvveerrddaaggssssppiissnniinngg  
kkll..  1188..oooo  ii  BBååddeellaauuggsshhuusseett  ppåå  hhaavvnneenn  ((TTrrooeennssee  BBeebbooeerrffoorreenniinngg  oogg  TTrrooeennssee  BBååddeellaauugg))  

MMaannddaagg,,  dd..  1144..  jjaannuuaarr  

TTiirrssddaagg,,  dd..  55..  ffeebbrruuaarr  

OOnnssddaagg,,  dd..  1133..  mmaarrttss  
VVookkssnnee  kkrr..  8800,,  bbøørrnn  kkrr..  4400..  MMeeddbbrriinngg  ttaalllleerrkkeenn,,  bbeessttiikk,,  ddrriikkkkeevvaarreerr  oogg  eevvtt..  kkaaffffee..  

BBiinnddeennddee  ttiillmmeellddiinngg  sseenneesstt  ddaaggeenn  fføørr  ttiill  HHootteell  TTrrooeennssee  ppåå    6622222255441122  eelllleerr    

mmaaiill@@hhootteellttrrooeennssee..ddkk  

Betaling kan ske direkte til hotellet evt. via MobilePay på nummer: 45947 

VVeedd  aaffbbuudd  ddaaggeenn  fføørr  iinnggeenn  bbeettaalliinngg..  

  

GGeenneerraallffoorrssaammlliinngg  
II  SSooggnneehhuusseett  

TTIIRRSSDDAAGG  dd..  1199..  mmaarrttss  kkll..  1199..3300      

mailto:mail@hoteltroense.dk


FFæælllleessssaanngg  ii  SSooggnneehhuusseett  
Hæfter med kendte sange findes, men tag også højskolesangbogen med. 

Musikledsagelse af Erik (klaver), Regitze (guitar) og Henning (harmonika). 

Forsangere er Regitze, Ole og Vagn. Du er velkommen til at give et nummer selv (sang/instrument). 

Øl og vand kan købes på stedet - andet må du selv medbringe. 

Onsdag den 27. mart. kl. 19.30 

 

SSttrraannddrreennssnniinngg  
VVii  mmøøddeess  vveedd  LLooddsshhuusseett  

SSøønnddaagg,,  dd..  3311..  mmaarrttss  kkll..  1100..0000  
 

Som i tidligere år indgår strandrensningen i 

DN´s landsindsamling af affald, der foregår samme dag. 

 

 
 

BByyllooppppeemmaarrkkeedd  
AAllllee  eerr  vveellkkoommnnee  ttiill  aatt  ooppssæættttee  ddeerreess  eeggnnee  bbooddeerr..    

NNæærrmmeerree  oomm  aarrrraannggeemmeenntteett  uuddsseennddeess  sseenneerree  
LLØØRRDDAAGG  oogg  SSØØNNDDAAGG  dd..  11..--  22..  jjuunnii  

  

  

SSaannkktt  HHaannssbbååll  
Midsommersang og båltale på Lodsstranden 

SSØØNNDDAAGG  dd..  2233..  JJuunnii  ––  kkll..  2211..0000    

  

TTiill  oorriieenntteerriinngg 
BByyvvaannddrriinngg  ii  TTrrooeennssee 

Kom med på en kulturhistorisk gåtur i den gamle skipperby.  

Hør om byens opståen, udvikling og bevaringsbestræbelser. Rundvisning ved lokalhistorisk guide 

Keld Bo Larsen i samarbejde med Tåsinge Turistinformation.  

Vi mødes på torvet.  
 

Søndag den 30. juni kl. 14.00 

Søndag den 28. juli kl. 14.00 

Søndag den 25. august kl. 14.00 

 

Turen slutter med æblesaft i Storms Hjørne. 

 



Hus med sjæl 
Huset på Strandgade 63 eller ”Le Klints Hus” er under renovering på en måde der fortjener anerkendelse. 

Med det formål at skabe en tidssvarende bolig ønsker de nye ejere samtidig at vise respekt for husets 

historie og indplacering i kulturmiljøet. Hvor andre potentielle køber fandt huset nedrivningsmodnet, så 

de nuværende ejer et kæmpe potentiale i at få et hus, som ikke havde mistet sin ”sjæl” ved at blive 

renoveret igennem de sidste 5 til 6 årtier. De nye ejers intention var at bevare så meget som muligt, fra det 

oprindelige hus og samtidig leve op til energikrav for fremtiden. Alle vinduer blev rengjort for gammel 

maling og få fik skiftet lidt træ, de gamle glas nænsomt taget ud, så alt kunne males og glassene kittes i 

igen. Med inspiration i døren fra Badstuen 12 blev en ny hoveddør fremstillet. Taget var slidt og mange 

steder utæt, hvilken havde forårsaget råd i nogle af loftplankerne. Disse områder blev udskiftet med de 

gamle gulvbrædder fra stuerne. Gamle indbyggede skabe på loftet, fik ny anvendelse i stueplan, bl.a. på 

badeværelset til at gemme teknikken og vaskemaskine.  

Valget af energikilde blev luft til vand-pumpe og ligeledes blev en stor regnvandsopsamlingstank gravet 

ned i haven, for at genbruge vandet til tøjvask, toiletskyld og havevanding. Hvilken er med til at 

fremtidssikre ved kommende miljøkrav. Der blev læst mange bøger om renovering og bevaring af gamle 

huse, lige fra byggemetoder og materialer, til farve mode i huset bygnings periode og haveindretning. Det 

har været en spændene proces at være i, siger de nye ejer. Der ved ny pudsning af indvendige vægge og 

udgravning til gulvisolering kunne følge huset historiske rumdeling. Alle gamle farvelag på træ og vægge 

er studeret og med udgangspunkt i dette er de nye farve og måden at male på blevet genbrugt indvendigt. 

Ejerne kunne tage deres hus i brug maj 2018 og glæder sig nu til at pudse huset udvendigt og få det kalket 

hvidt. Haven skal færdiggøres med køkkenhave og frugthave. Sådan at Troenses historie med frugttræer, 

også på denne grund bliver genskabt.  

Det er en lang proces, men det er alt sliddet værd, siger de nye ejer der står for største parten af 

renoveringen selv. Det med at renovere huse er ikke fremmed for de nuværende ejer, der renoverede et 

klassisk mejeri fra 1934 på 500 m2 og en have på 4000 m2 i midt Jylland, det tog dem 15 år at komme til 

bunds og da de var færdig med det fandt de Le Klindts hus, for så at starte forfra. Det er gået ejerne så 

meget i blodet, at de kalder det en livsstil og en form for mission at redde noget af vores bygningshistorie. 

Også dette hus i Troense har en lang historie bag sig. 

Den første der nævnes på adressen, er Lars Andersen Schmidt søn af skibsbygmester Anders Larsen 

Schmidt. Familien startede med at bygge skibe ved Røde Mølle fra midten af 1700 tallet. Herefter flyttede 

skibsbyggepladsen ud til værfter i Bregninge Skov lidt nord for Ventepose Mølle, hvor der var en større 

forstrand og større vanddybde i Thurø Sund. Huset i Strandgade blev overtaget af datteren og 

svigersønnen Martin Hansen, der opførte forhuset 1842. Deres søn Alfred Hansen beboede huset til 1929. 

 

    
Ved pumpen kapt. Martin Hansen (ca. 1910)            Kapt. Alfred Hansens Hus   

 

Som den nuværende ejer siger ” Vi skal alle huske på at disse kulturhistoriske huse er kun noget vi som 

ejer har til låns, i den tid vi lever. For når vi er borte, er der nogle nye, der får glæde af disse unikke huse 

som Troense rummer. Derfor skal vi bevare dem med respekt for deres oprindelige byggemetode/periode 

og videregiver dem til kommende generationer”. 
Anja Dam Harden / Keld Bo Larsen 

 


