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Fuld fart på børneaktiviteterne i Troense, hvor der køres ræs med sæbekassebiler i Grønnegade. 

 
 

Troense Beboerforening 

www.troensebeboer.dk 



 

 

Generalforsamlingen 

er udskudt til marts 2021 
Her aflægger formanden beretning for både 2019 og 2020 og ligeledes forelægges regnskaber for  

begge år. 

 

Hverdagsspisning 
Beboerforeningen arbejder på at genoptage hverdagsspisningen til start i 

november måned. 
 

 

SSttrraannddrreennssnniinngg  
ii  ssaammaarrbbeejjddee  mmeedd  NNaattuurrffrreeddnniinnggssffoorreenniinnggeenn  

LLøørrddaagg  ddeenn  1199..  sseepptteemmbbeerr  
vi mødes ved Lodshuset kl. 10.00 

 

 
 

ÆÆbblleemmaarrkkeedd  ii  TTrrooeennssee  
Lørdag den 10. oktober  

På grund af corona-situationen kan det traditionelle pæreskudeprojekt ikke gennemføres i år. 

I stedet opfordrer vi beboerne til denne lørdag enten at sælge æbler langs vejene eller donere til 

pæreskudeprojektet. 

Yderligere information udmeldes senere. 

 

TTrraannkkeebbaarr  
Onsdag den 11. november kl. 19.30 i Bådelaugshuset på havnen. 

Knud Helles 
næstformand i Foreningen Trankebar 

fortæller og viser billeder om den danske handelsstation i Sydindien fra oprettelsen i 1620 til nutidens 

Tranquebar med dens mange levn fra danskertiden og de seneste årtiers nye danske engagement i byen i 

samarbejde med den lokale befolkning. 

 

 

JJuulleettrrææeett  ppåå  ttoorrvveett  ttæænnddeess 
Søndag, den 29. November kl. 16.30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har du lyst til et meningsfyldt samvær med andre? 
 

Vi kan bruge dig i 

Frivilliggruppen i Storms Hjørne 
som: 

Butiksvagt 

Indkøber 

Reparatør / håndværker 

Forefaldende opgaver 

 

Du bestemmer selv hvor meget og hvor lidt…. 
 

Kom til et uforpligtende orienteringsmøde 
 

tirsdag den 29. september kl. 13.00 
eller 

torsdag den 1. oktober kl. 19.00 

 

- eller kom frisk ind i butikken og tal med en frivillig. 
 

Hilsen fra os i Storms Hjørne 

 

 

 
 



Sognehuset 
Troense Kirkesal blev bygget 1934 af enkefru Christiane Troensegaard, der ville give en gave til sit 

fødesogn, og det skulle være et: ”Hus til brug for Menigheden til Gudstjenester og møder”. Andre mulige 

bidragydere har været nævnt, men må afvises med, at ingen andre bliver omtalt i provst Juul Sørensens 

takkeskrift i Kirkebladet. Ved indvielsessalmen blev Vorherre medinddraget i projektet med bl.a. disse 

velmenende strofer: ”Fader vor, om Huset selv du frede”. 

Huset blev tegnet og bygget af murermester Hakon Troensegaard, Grønnegade 24, og blev placeret på en 

mindre udstykning fra Troense Strandvej 14 ( mat.nr.15a) og fik adressen Slotsalléen 15. Flere servitutter 

påhvilede ejendommen. Bl.a. skulle der tages hensyn til det store gamle æbletræ, der stod på nabogrunden 

ved lægeboligen. 

Som datter af skipper Søren Christiansen og hustru Grethe voksede Christiane op i Troense i Grønnegade 

(nuværende nr. 26). Syv børn var der, og skibsfarten gav et godt udkomme til familien. Da faderen døde, 

fortsatte enken som skibsreder med anparter i forskellige fragtskibe. 

Christiane blev gift med Rasmus Peter Troensegaard, født på Thurø, men familien stammede fra Troense. 

Han var først skipper og skibsbygmester og dernæst dampmøller i Øxnebjerg ved Svendborg Havn. Han  

udvidede med møllerivirksomheder ved Toldboden i København og Slagelse. 

Troensegaard var blevet ganske velhavende på sine virksomheder. Byggede f.eks. villa ”Strand” på 

Strandvejen som sommerbolig. Endvidere bekostede han i 1904 den skibsmodel af Niels Juels admiralskib, 

”Christianus Quintus”, der blev ophængt i Holmens Kirke i København. 

Kirkesalen blev i starten anvendt til kirkelige handlinger og søndagsskole, men også verdslige formål fandt 

godt indpas. F.eks. havde Røde Kors udlån til mindrebemidlede forældre, idet der disponeredes over fire 

barnesenge i bambus med komplet tilbehør samt alt nødvendigt babytøj. Flere lokale damer og piger havde 

frivilligt arbejde med at sy og reparere dette udstyr. 

Fra 1986 overtog Bregninge Menighedsråd bygningen, der samtidig blev omdøbt til ”Sognehuset,” og der 

blev bl.a. indrettet lokale på 1. salen til brug for diverse aktiviteter. Den lokale Alan Havsteen-Mikkelsen 

var arkitekt på ombygningen. Utallige er de møder og arrangementer, der i tidens løb har været afholdt 

med god velvilje fra menighedsrådet. I flæng kan nævnes foredrag, musikaftener, beboermøder, FDF 

spejder, legestue med dagplejemødre, kunstudstillinger og turistinformation, der i 2010 fik tilladelse til 

opsætning af udhængsskab. Vi ser et væld af nyttige aktiviteter, der ville have glædet Christiane 

Troensegaard. Sognehuset har således gennem flere generationer været et værdifuldt samlingssted for det 

rige foreningsliv, der udspiller sig i Troense. 

 

               
Christiane øverst i midten med sine søskende i Grønnegade 26. Huset brændte i 1930 og nyt blev bygget 

på grunden. 

Kirkesalen 1985 før ombygningen hvor køkkendøren blev tilmuret. 
Keld Bo Larsen 


