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Det populære Skt. Hans bål på Lodsstranden tiltrækker altid mange gæster. 

 

 
 

Troense Beboerforening 

www.troensebeboer.dk 

 

 



SSttrraanndd  SSaaffaarrii    

FFoorr  bbøørrnn  oogg  vvookkssnnee  

Lørdag den 24. september kl. 10.00 - 14.00 
Sted:    V/stranden nedenfor parkeringspladsen ved Nørreskoven. 

Naturvejleder Claus Olesen fra Børge Hinsch Fonden kommer med 

waders og net - så ser vi, hvad havet kan bringe. 

Efterfølgende laver vi krabbe-suppe, derfor medbring skål + ske. 

Beboerforeningen kommer med ingredienserne til suppen + flûte. 

  

BBøørrnneekkuunnssttuuddssttiilllliinngg  

””TTrrææeettss  åårr””  
Søndag den 9. oktober kl. 14-16 i Sognehuset 
Alle børn i Troense! Kom og vær med til at udstille et billede af et træ.  

Du kan male, tegne, lave collage, lige hvad du har lyst til.  

Størrelsen skal være A4. Skriv dit navn, alder og adresse på bagsiden  

og aflever dit billede i Storms Hjørne inden den 29. september.  

Den 9. oktober vil der være fernisering, hvor I kan komme og se jeres udstillede billede. 

  

PPæærreesskkuuddeerrnnee  sseejjlleerr  iiggeenn  
Fredag og lørdag den 14. og 15. oktober 

Fredag eftermiddag kommer et antal gamle træskibe til Troense Havn. 

Beboerne i Troense opfordres til at donere frugt, som enten leveres på havnen eller afhentes efter aftale. 

Om aftenen er der fællesspisning og musik m.v. for beboere og skibsbesætninger. 

Lørdag formiddag ved 8-tiden afgår skibene til Svendborg, hvor frugten sælges fra træskibsbroen. 

Indtægterne fra frugtsalget går til støtte af miljø og kultur i Troense. 

 

HHaalllloowweeeenn  ffrrookkoossttaarrrraannggeemmeenntt  
SSøønnddaagg  ddeenn  3300..  ookkttoobbeerr  kkll..  1122..3300  ––  1155..0000 

ii  BBååddeellaauuggsshhuusseett  ppåå  hhaavvnneenn  ((TTrrooeennssee  BBeebbooeerrffoorreenniinngg  oogg  TTrrooeennssee  BBååddeellaauugg))  
MMeeddbbrriinngg  ttaalllleerrkkeenn  oogg  bbeessttiikk  mmmm..  IInnffoorrmmaattiioonn  aanngg..  pprriiss  oogg  ttiillmmeellddiinngg  kkoommmmeerr  sseenneerree..  

 

    EEnn  hhaavvee  ii  TTrrooeennssee  
Tirsdag den 8. november kl. 19.30 i Sognehuset 

Havearkitekt Helle Troelsen, Troensehaven, 
vil fortælle om havens anlæg, og hvordan hun arbejder med at forbinde et moderne havedesign med de 

historiske tråde tilbage til de gamle kålgårde og prydhaver i Troense. Haven er anlagt med stor respekt for 

arkitekturen i de bevaringsværdige huse, Valdemars Slot i baghaven og naturen omkring 

vores smukke by. Et velfungerende havedesign starter nemlig altid udenfor havelågen. 

 



HHvveerrddaaggssssppiissnniinngg  
Torsdag d. 17. november 2022 kl. 18.00.  

Kom og hyg med andre beboere fra Troense over en god gang chili con carne med ris, salat og brød. 

Drikkelse, glas, tallerken og bestik medbringer I selv. 

Sted: Troense Bådelaugs klubhus. 

Pris: 135,- pr. person, halv pris for børn under 12 år. 

 

Tilmelding og betaling senest fredag d. 11. november 2022 til Merete Lehmkuhl  

på MobilePay 25 31 96 65. Oplys navn og antal, herunder børn under 12 år. 

 

JJuulleettrrææeett  ppåå  ttoorrvveett  ttæænnddeess 
Søndag, den 27. november kl. 16.30 

 

 

 

Siden sidst har beboerforeningen: 
- afholdt fastelavnsfest med optog gennem byen i samarbejde med Bådelauget 

- holdt møde med kommunen om overholdelse af lokalplanens bestemmelser 

- afholdt generalforsamling 

- gennemført strandrensning i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening 

- afholdt påskearrangement for børn 

- deltaget i Foreningen By & Lands generalforsamling i Sorø 

- arrangeret sejltur til Skarø med Helge for Troenses beboere 

- været i dialog med ejerne af Valdemars Slot bl.a. om renovering af Lodshuset 

- rettet henvendelse til kommunen om manglende træer i Troense 

- deltaget i indvielsen af det nyindrettede Troense Torv i samarbejde med Storms 

Hjørne 

- afholdt by-loppemarked 

- afholdt Sankt Hans bål med forudgående børnearrangement på Lodsstranden 

- vedligeholdt foreningens bænke 

- taget stilling til en række bygge- og bevaringssager i lokalområdet. 

 
Hjælp os med at skabe liv i Troense 

 

Har du lyst til at hjælpe bestyrelsen med at planlægge og 

gennemføre nogle af aktiviteterne i byen, eller har du sammen 

med din nabo fået en god ide til en aktivitet, så hører vi gerne 

fra dig 🙂 

På www.troensebeboer.dk kan du se dit nærmeste 

bestyrelsesmedlem. 

http://www.troensebeboer.dk/


Stormfloden 1872 

Forudsigelserne om fremtidens vandstigninger kan være bekymrende for dem, der ellers er privilegerede 

ved at bo ved vandet. 

En tidlig historisk forsmag på, hvad der venter, kan udledes af den værste stormflod i mands minde, der 

indfandt sig for 150 år siden den 13. november.  

Det havde i længere tid blæst kraftigt fra nordvest, hvorved store vandmasser var blevet presset igennem 

sundene og ind i Østersøen og Den Botniske Bugt. Vinden drejede herefter hurtigt til nordøst og tiltog til 

orkanagtig storm med snefygning. Dette medførte en kraftig stormflod, hvor vandet hurtigt steg til mere 

end 9 fod over daglig vande – svarende til næsten 3 meter.  

Det beskrives, hvordan vandet kom som en stor bølge, der blev ved med at hæve sig og på kort tid 

overskyllede alle lavtliggende områder. 

Det var især Lolland – Falster og de nordtyske byer, der blev ramt, og hvor mange druknede. Men også 

Langeland og Ærø var udsatte. For de lavtliggende øer i det sydfynske øhav var det en katastrofe. Det 

fortælles, hvordan familierne i hast måtte flygte op på lofterne medbringende det mest nødvendige: dyner, 

tæpper og proviant, samt naturligvis slagtegrisen. Vandet steg og stormen rasede, så tavlen i væggene blev 

slået ud. Kun det solide egebindingsværk sikrede, at husene trods alt blev stående.  

Troense slap forholdsvis billigt uden skader på huse og indbo. En indberetning til centralkomiteen 

beskriver skaderne, der var sket, hvor det især er gået ud over klinterne. 

Strækningen fra Lodsstranden over Stærodden til den nuværende Dampskibsbro blev beskadiget, hvor der 

de fleste af stederne er bortskyllet en bredde af 2 – 3 alen. Skaderne blev takseret til 2 – 12 Rdl. Beboerne 

blev også bedømt i forhold til deres økonomiske situation, der vekslede mellem velstående, formuende og 

uformuende. 

Som eksempel blev der ved skibsbygmester Møller (Jacobsens Plads) bortskyllet 2 alen af klinten i en 

længde af 20 favne. Ligeledes blev der bortskyllet 10 favne bolværk ved Pladsen. 

Ved Klinten ved Stien blev der bortskyllet 48 favne i en bredde af 1 alen frem til ”Bülows Have” (overfor 

Strandgade nr. 41). 

På landsplan var der indsamlet støttebeløb til hjælp for de vandlidte, da der på daværende tidspunkt ikke 

var forsikringer, som dækkede skaderne. En efterfølgende udbetaling tog hensyn til behovets omfang og de 

enkeltes økonomiske formåen. 

    

 
Troense / Frederiksstad angivet med en vandstigning på 3 meter. Kilde: Miljøstyrelsen KAMP 

Keld Bo Larsen 


