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Velkommen
Med dette hæfte byder vi dig velkommen til Troense.

Troense er en by med ca. 1.200 indbyggere. 
Der har gennem tiden været mange forskellige 
sammenslutninger, foreninger, projekter o.a.  

De har alle vidnet om en beboersammensætning 
med mange aktive mennesker, som har haft 

et ønske om at kende hinanden 
og at skabe noget sammen.

Fællesskaberne har dels taget afsæt i personlige
 fritidsinteresser og dels i et ønske om at bevare og 

udvikle byen og det omgivende lokalområde.

På de følgende sider får du et billede af de muligheder, 
byen tilbyder dig lige nu, anno 2022. 

De er alle levende og aktive fællesskaber, som du kan 
opsøge og blive en del af. 

Vi håber, du vil engagere dig og være med til 
at skabe liv i byen.

Med venlig hilsen 
Redaktionsgruppen

Lise Dengsøe, Kasper Elian, 
Anja Dam Harden, Gitte Krøis,

 Grethe Sommer, Nina Stentebjerg-Hansen 



Troense er en unik og velbevaret by i Det sydfynske Øhav med rødder i 
søfart og skibsbygning. Den er en af Danmarks bedst bevarede småbyer 

og rummer 23 fredede huse og små veje. Men Troense er også mere end det. 
Der er gode naboskaber og den klassiske landsbyidyl lever i bedste velgående. 

Troense havn er en gåtur værd, og om sommeren liver den rigtig op
med gæster fra det meste af Europa, der er på oplevelse i vores dejlige øhav 

med sejlskib. Turister kommer fra hele verden, for at se vores unikke huse 
og bymiljø. Her har du det bedste fra hele Sydfyn tæt på, uden at skulle bo 

i Svendborg centrum eller bo på ”landet”. 

Troense
- dit nye hjem
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Troense Beboerforening
Beboerforeningens 14 bestyrelsesmedlemmer arbejder for, at Troense skal være et 
godt sted at bo. Der iværksættes året igennem arrangementer og aktiviteter for 
beboerne, store som små. Du støtter dette arbejde med dit medlemsskab i foreningen.

Foreningen arbejder også for sikring af byens bevaringsværdige sammenhæng. 
Derfor har Troense Beboerforening i samarbejde med Svendborg kommune 
udarbejdet Bevarende lokalplan nr. 052.386 for den gamle del af Troense (se kort). 

Lokalplanen indeholder regler for og information om vedligeholdelse af bygninger 
og miljø. Du kan henvende dig til et bestyrelsesmedlem, hvis du har spørgsmål 
vedrørende lokalplanen eller andre forhold i byen, eller hvis du kunne tænke 
dig at være en del af bestyrelsesarbejdet. 

På beboerforeningens hjemmeside: 
”www.troensebeboer.dk” kan du �nde yderligere oplysninger.

-Følg os på Facebook ”Troense Beboerforening”. 
Som børnefamilie kan det også anbefales at 

følge Facebook-gruppen ”Alle vi børn i Troense”.
4



Kontakt Troense Beboerforenings bestyrelse.

Troense Bådelaug er den forening, der ejer og driver Troense Havn.

Troense Bådelaug har til formål at fremme interessen for søsporten 
samt sørge for de nødvendige faciliteter på land, såsom 

broer, bedding og klubhuse. I havnen råder Troense Bådelaug over 
ca. 100 pladser til både i forskellig størrelse og 

pladser til gæstesejlere.

TBL har et medlemstal på ca. 300.

Troense Bådelaug - TBL 

Troense Bådelaug - TBL   Landingen 4
Hjemmeside: www.Troense-baadelaug.dk

Facebookadresse: Troense Bådelaug

Henvendelse til Troense Bådelaug kan ske på mail: troensebl@gmail.com

Aktiviteter:

Mandagssejllads i samarbejde med sejlklubber i området. Fælles klubtur
Starbådsstævne: Henry Rasmussen Memorial Cup
Ungdomssejlads i Optimistjoller, Fevajoller, Terrajoller og Laserjoller
Onsdagsklub for alle interesserede.
Klubaftener og andet socialt samvær.
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Storms Hjørne

Som medlem
- er du med til at bevare en lokalhandel i dit nærområde og får gratis ka�e i 
butikken, og du kan deltage i diverse arrangementer. Indmeldelse sker fra 
hjemmesiden: ”Meld dig ind i foreningen”, eller kom ind i butikken. 

Følg os på facebook og vores hjemmeside www.stormshjorne.dk

- din lokalhandel i Troense

Som frivillig
- sætter du dit præg på butikken, indgår i et meningsfuldt samvær med andre 
og du afgør selv, hvor meget du vil yde og nyde.

Vi ses i Storms
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Gennem vores gode samarbejde med de lokale supermarkeder og Vindebybageren, 
kan vi sælge dagligvarer til absolut konkurrencedygtige priser. 

Vores specialvarer leveres af småproducenter fra det nære sydfynske område, 
som fokuserer på økologi, bæredygtighed og dyrevelfærd.

Foreningen er pt. på 350 medlemmer og er 100% frivilligdrevet, hvoraf de 40 frivillige 
holder butikken åben 6 timer hver dag året rundt. 
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Vinteraktiviteter:

Yoga
Halvanden time Ashtanga Yoga hver mandag giver dig god styrke, bevægelighed, 
koncentrations- og balanceevne og gør dig dermed til en bedre kajakroer.

Motion og styrketræning
Der er motionscykler, romaskiner og andre maskiner og remedier, så du kan 
holde din form ved lige.

Svømning
Hver lørdag i svømmehallen, enten svømning eller Teknik og Leg.

Troense Kajakklub 
Hvordan bliver du medlem?

Er du interesseret i at blive medlem af Troense Kajakklub anbefaler vi, 
at du deltager i et informationsmøde, som typisk afholdes i marts måned. 
Her får du information om klubbens grunduddannelse, mulighed for lån 

af udstyr, aktiviteter og meget mere.
Tilmelding, informationsmøde og spørgsmål om medlemskab: 

troense-kajakklub.dk

Klubaftener - om tirsdagen i sommerhalvåret
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Dampskibsbadet

Foreningen Dampskibsbadet blev oprettet i 2017 og har til formål at 
skabe et aktivt bademiljø til gavn for lokalområdet og gæster ved at 
udvide badesæsonen. 

Vinterbadning giver øget sundhed, velvære samt socialt samvær. 
Dampskibsbadets sauna er åben for medlemmer og betalende gæster, 
som ønsker at nyde det kolde gys og velværet ved den varme sauna.

Du skal være 18 år for at blive medlem. Børn af medlemmer må i 
følgeskab med deres voksne gratis bruge saunaen. 
Ved �ere medlemmer fra samme husstand gives der rabat på 
kontingent. Medlemmer har også mulighed for lejlighedsvis at 
medbringe gæster, som betaler et engangsbeløb.

I 2021 var medlemstallet 80. Ved 100 medlemmer lukkes for tilgang 
og en venteliste oprettes.

Ønsker du at blive medlem eller har du spørgsmål, så skriv en mail til 
dampskibsbadet@gmail.com



Pæreskudeprojektet
Dette afvikles første weekend i skolernes efterårsferie. 
Pæreskudeprojektet blev søsat i 1995 og består af en 
uafhængig arbejdsgruppe, der i samarbejde med 
Maritimt Center i Svendborg inviterer gamle træskibe til at deltage i et æbleræs 
fra Rudkøbing om at komme først og bedst til Troense fredag eftermiddag for at 
laste æbler. De 12-15 store og mindre træskibe i havnen giver mindelser om livet 
her for et århundrede siden. 

Om aftenen er der fest for skibenes besætninger og lokale beboere med æble�æsk, 
sang og musik. Lørdag morgen sejles æblerne til Svendborg, hvor de sælges fra 
kajen. Overskuddet fra festaften og æblesalg anvendes til støtte af projekter i 
lokalsamfundet. 

Beboere opfordres til at give tilsagn om at donere frugt til projektet. Formålet er, at styrke 
bevidstheden om byens søfartstraditioner gennem levendegørelse af pæreskudesejladsen. 
Deltagelse i gruppens arbejde er åbent for alle, og vi kan altid bruge ekstra hænder og gode ideer. 
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Kontakt Troense Beboerforenings bestyrelse.
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Har du lyst til at bade sammen med nogen, 
så er vi en �ok ”havfruer” og ”havmænd”, 
der året rundt hopper i vandet for enden af 
Badstuebroen ved 8-tiden.

Morgen badning
fra Badstuebroen



11

Søger du oplysninger om Tåsinges historie, er det her du skal 
henvende dig. Arkivet indeholder materiale om f.eks. huse og 
gårde, familie og slægter, foreninger og institutioner. 
Stor samling af billeder, kort, tegninger og dokumenter. 
Desuden afskrifter af kirkebøger, folketællinger og fæstebreve.
Få hjælp til søgning på nettet om lokalhistoriske emner.

Taasinge

Du kan besøge os på
Taasinge Lokalhistoriske Arkiv, Biblioteksvej 1, Landet, Tåsinge.

eller kontakte os på e-mail: taasingearkiv@gmail.com

Lokalhistoriske Arkiv



Det er menighedsrådet ved Bregninge kirke, 
der administrerer brugen af Sognehuset. 

Huset kan ikke benyttes til private 
arrangementer, men foreninger i 

Bregninge sogn, Svendborg kommune 
og andre foreninger med tilknytning til 

Folkekirken kan efter aftale med
 menighedsrådet låne / leje Sognehuset. 
Benyttelse af Sognehuset er baseret på 

selvbetjening og man skal følge de 
anvisninger, som kirketjeneren giver 

til brugerne.

For brug af Sognehuset, kontakt formanden 
for Bregninge menighedsråd,

se www.bregningekirke.dk

i Troense
Sognehuset 

Vi er en gruppe på 10-12 kvinder, som dyrker yoga sammen i Sognehuset 
tirsdage formiddage (undtagen maj-august). Vi har fokus på bevægelighed, 
balance og åndedræt for at sikre det daglige velvære. Vi medbringer eget 
liggeunderlag og et let tæppe og bruger 1½ time med ihærdig indsats i
hinandens selskab.

Birgit Vestergaard står for instruktion og tilmelding 
og kan kontaktes på tlf. 20481612. 12

Yoga i Sognehuset
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Troenses
Historie

Beliggenhed
I læ bag Bregninge skov og bakker har der fra tidlige tider 
været en eftertragtet ankerplads ved Pilekrogen. 
De gunstige betingelser har bevirket, at der her er opstået 
en bebyggelse med gårde og huse placeret ved Strandgade 
og Krogvej, med den oprindelige skibsbro ud for Badstuen. 
Af betydning har også været det sagnomspundne Pils Slot i 
udkanten af Bregninge skov samt de to vandmøller 
Røde Mølle og Ventepose Mølle, hvor sidstnævnte kan føres 
tilbage til begyndelsen af 1600 tallet.
Der har desuden for enden af Noret eller ”Søen”, der tidligere 
skar sig ind fra Lunkebugten, ligget huse og gårde, hvor 
Troensegård var den største, placeret for enden af Gyden.

Historisk udvikling
Troense bestod oprindelig af disse to mindre bebyggelser, 
men fra omkring 1750 �k byen sin nuværende struktur. 
På initiativ af den foretagsomme kammerherre Niels Juel 
blev gårdene nedlagt, og jorden blev udstykket i henved 
100 langstrakte jordlodder, de �este på 12 skæpper land, 
hvorved de to bebyggelser blev forbundet med huse langs 
Grønnegade. Den overordnede plan var at skabe udvikling 
og nye økonomiske muligheder ved at satse på skibsfart og 
skibsbyggeri kombineret med frugtavl og manufaktur. 
Niels Juel etablerede således en klædefabrik for enden af 
Grønnegade og indkaldte eksperter fra Tyskland til at 
forestå arbejdet. Adskillige skibsbyggepladser har ligget 
langs kysten og beskæftiget mange skibstømrere fra Troense 
og omegn. Udrustning af skibene har desuden givet arbejde 
til andre erhverv som smede, sejlmagere, rebslagere osv.



Den nye by
En udvidelse af Troense fandt sted fra 1765 hvor 
Frederiksstad eller ”Den nye By” blev projekteret, igen på 
initiativ af Niels Juel. Fra omkring 1870 �k Troense gradvis en 
status som ferie- og badeby for den velstillede del af 
befolkningen. Der blev indrettet kroer og pensionater, 
samtidig med at lokalbefolkningen indstillede sig på i 
sommermånederne at �ytte ud i baghuset for at give plads 
til landliggerne. Den tragiske historie i 1889 med 
Elvira Madigan og Sixten Sparre var medvirkende til at gøre 
Troense kendt. Eskær-området vest for Troense har fra sidst i 
1700-tallet været udlagt som små marklodder for 
beboerne i Troense – store nok til at kunne græsse en ko. 
Senere blev der plantet frugttræer, der efterhånden blev 
slået sammen til egentlige frugtplantager.

Den bevarede by
Allerede fra grundlæggelsen var Troense særpræget med 
den specielle udformning af jordlodderne som lange smalle 
grundstykker. Et særkende er også den traditionsrige 
frugtdyrkning, med transport og salg af frugten, der 
tidligere foregik fra de såkaldte Pæreskuder. Søfolk, 
skibsredere og skibsbyggere har været dominerende 
erhverv i Troense gennem �ere generationer og givet byen 
sit udadvendte præg helt forskelligt fra resten af Tåsinge, der 
fortsat var med traditionel landbrugsdrift.

Fra 1915 blev de �este fæstehuse solgt fra til privat ejendom, 
dog ofte med klausuler om bebyggelse og udseende for at 
bibeholde den oprindelige bystruktur. Det fysiske miljø er nu 
beskyttet af en bevarende lokalplan, der blev fornyet og 
forbedret i 2006.

Rundvisninger
Troense Beboerforening tilbyder til�yttere en rundvisning i 
byen for at styrke sammenholdet og kendskabet til de 
kulturhistoriske værdier.

Tag kontakt til beboerforeningen for at aftale nærmere.
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Tåsinge har alt, hvad du skal bruge for at opretholde en aktiv livsstil.

Vi nævner her kun et lille udsnit:
Børne og ungdomskorps
- Det danske spejderkorps, www.taasingegruppe.dk
- FDF.dk/taasinge
 
Fodbold
- TÅSINGE FB www.taasingefb.dk

Håndbold
- Tåsinge håndboldklub www.taasingehk.dk

Badminton
- Vindeby badmintonklub 
www.badmintonpeople.dk/Public/Club/Vindeby_Badmintonklub/
1434.aspx

Gymnastik
- Tåsinge Gymnastikforening 
www.taasingegymnastik.com

Tennis og Padeltennis
- Tåsinge Tennis og Padel Klub www.ttpk.dk

Cykling
- Team Tåsinge www.teamtaasinge.dk

Vandre og cykleture
- Se turforslag på www.visitfyn.dk/fyn

Tåsinge Museum www.taasinge-museum.dk

Lokalråd Svendborgsund
For Tåsinge nord www.lokalraadsvendborgsund.dk

Øvrige fritidsinteresser
og foreninger

God fornøjelse!


