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Halloween i Troense

(Foto: Fam. Kallan)

Halloween i Troense
Søndag d. 31. oktober mødtes ca. 10 voksne og 21 børn hos Mogens og Majbrit Lorentzen på Slotsalléen for at lave
græskarlygter. Barometeret stod på ekstra flot vejr og efterårsflammende farver i den store have omgav det hyggelige
arrangement. Der blev udhulet, snittet og skåret skøre, sjove og uhyggelige ansigter i græskarrene. Snakken gik livligt over
arbejdet, der til tider blev afløst af kaffe, småkager og saft. De mindste fandt stor glæde i leg i haven og hoppen på den
store havetrampolin, når de var kørt trætte i det svære skærearbejde. De stillede dog velvilligt op til fotografering, da det
færdige resultat skulle præsenteres. Tak for en hyggelig dag med folk, der kendte hinanden mere eller mindre godt på
forhånd. Der var god plads til alle også beboeres venner og udvekslingsstuderende fra Polen.
Græskarlygterne lyser nu op foran husene i den mørke tid. Også beboere, der ikke deltog i arrangementet har stillet fine
græskar ud til vejen til glæde for såvel lokale som besøgende i byen.
(Malene Kallan)
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Troense Informationscenter blev synlig i 2010
Hvordan gik 2010 og hvordan tegner fremtiden?
Dette var nogle af de spørgsmål som var på dagsordenen på informationsmødet den 13. oktober i Sognehuset. Initiativgruppen orienterede på mødet om status for 2010, forventninger til 2011 og de udforderinger som Informationscenteret
står overfor på lidt længere sigt vedrørende organisation og økonomi.

Status – 2010
Troense Informationscenter blev etableret den 10. februar i år for at fremme information om Troense og sikre en
turistvejledning i Troense, da det i slutningen af 2009 ikke lykkedes for en lokal forening at overtage ”Den gamle Skole” til
bl.a. information og turistvejledning i Troense.
Troense Informationscenter blev etableret som en frivilling interesseorganisation den 10. februar med en intiativgruppe
som ledelse, dels for at se tiden an med hensyn til opbakningen fra Troenseborgerne og dels for at begrænse arbejdet
med organisation og økonomi indtil der tegnede sig et billede af interesse og opbakning.
Målsætningen var og er fortsat at fremme information om Troense, vejledning til turister og igansætte aktivieteter som
kan sætte fokus på Troense og øge interessen for at besøge Troense – gerne i sammenarbejde med øvrige foreninge i
Troense eller alene, hvis øvrige foreninger ikke ønsker at medvirke.
Hvad er status for Troense Informationscenter efter 9 måneders drift i 2010?
Det kan klarest illustreres i en række hovedpunkter:
Medlemsantallet udgør ca. 175, heraf 21 fra erhverv.
Turistvejledningen har været åben i 21 dage fra juni til august i Sognehuset.
Der er 13 frivillige informationsvejledere som står til rådighed med turistvejledning i Sogenhuset .
De har vejledt 671 turister hen over sommeren i 2010.
Arrangeret loppemarked i Troense by den første weekend i juni med deltagelse af 36 boder.
Afholdt erhvervs- og kunstudstilling i juni/juli med 21 lokale erhvervsdrivende og kunstner.
Afholdt Halloween i Troense i oktober med 31 deltagere til fællesaktivitet om udskæring af græskarlygter
Udsendt aktivitetsoversigten ”Det sker i Troense…” for sommerhalvåret 2010.
Udsendt 6 nyhedsbreve - Troenseinfo til medlemmerne.
Uddelt ny brochure om vandre- og cykeltur til Elvira Madigan og Sixten Sparres sidste opholdsted i Nørreskoven efter ide og oplæg af Walter M. Schmidt.
Afholdt 3 informationsmøder i Sognehuset for medlemmer og interesserede.
Aftalt med Sydfyns Turistbureau at Troense Informationscenter i 2011 anføres i turistbrochuren for Sydfyn
med adresse og åbningstider for turistvejledningen i Sognehuset.
Det er gratis at være medlem af Troense Informationscenter. Det betyder, at Troense Informationscenter ikke har kontingentindtægter til drift og anskaffelser. Indtægterne i år fremkommer alene ved frivillige bidrag, overskud fra egen bod
ved loppemarked samt et tilskud på kr. 5.000 fra Foreningen ”Troense Gamle Skole” ved foreningens ophør. De største
udgifter i år har været anskaffelse af udendørsskilte og annoncer for loppemarked. Disse udgifter udgør alene kr. 2.500.
Når det har været muligt at gennemfører de mange tlltag for begrænsede midler, skyldes det først og fremmest de mange
medlemmer som har ydet en frivillig og ulønnet indsats og hjælp som informationsvejleder, opsætning af udstilling, bemande stand til loppemarked, arrangere græskarudskæring, skrive indlæg til aktivitetsoversigten og nyhedsbrevet, indsende fotos og ikke mindst tegne nye medlemmer. Hermed en stor TAK til de mange personer, som har støttet Troense
Informationscenter i 2010 - og tak til Bregninge Menighedsråd for et godt samarbejde omkring lån af Sognehuset.

Forventninger til 2011.
På informationsmødet den 13. oktober blev det også oplyst, at der allerede var planlagt følgende aktiviteter for 2011:
Loppemarked i Troense - weekenden den 4. og 5. juni
Turistinformation i Sognehuset – fra den 24. juni til og med den 14. august (Åben hver fredag, lørdag og
søndag fra kl. 14.00 til kl. 18.00.)
Erhvervsudstilling i Sognehuset - fra den 24. juni til og med den 17. juli (Lokale erhvervsvirksomheder –
fremstillingsvirksomheder, håndværk, butikker, hotel, restauranter, campingpladser, kunsthåndværk,
gallerier, gårdbutikker, bed- and breakfastudbydere og m.m.).
Aktivitetsoversigten ”Det sker i Troense…” udsendes i april og oktober.
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Nyhedsbrevet ”Troenseinfo” udsendes 1 gang pr. kvartal.
Informationsmøder for medlemmerne afholdes i foråret og efteråret.
Halloween i Troense med udskæring af græskar i løbet af efteråret.
Ligeledes oplyste Initiativgruppen, at det stigende medlemsantal gør det nødvendigt at revurdere den nuværende
organisation og økonomi. Derfor vil Initiativgruppen nedsætte en arbejdsgruppe, som hen over vinteren skal se på
mulighederne for at styrke organisationen og økonomien bag Troense Informationscenter. Såfremt dette arbejde
udmunder i konkrete oplæg, vil medlemmerne blive nærmere orienteret via Troenseinfo.
(Claus Davidsen)

Åbne atelierdøre i Troense den 20. og 21. november kl. 11-17.
Troense som kunstnerby.
Lørdag d. 20. og søndag d. 21. november kl. 11-17 åbner 9 kunstnere deres døre for publikum. - Med et bykort til
orientering kan man gøre turen fra kunstner til kunstner i Troenseområdet og opleve stemningen og værkerne i
kunstnernes egne atelierer og værksteder.
I Troense bor og arbejder flere kunstnere og kunsthåndværkere, hvilket er unikt indenfor så lille et område. Ideen til at
vise Troenses kulturelle profil på kunstnersiden tog form i september, hvor vi mødtes og etablerede et samarbejde med
det mål at sætte Troense på landkortet som kunstnerby. Vi dannede gruppen Troensekunst, der støtter cittaslow-tanken
med værdier som bæredygtighed, kvalitet og lokale produkter. Ved at vise lokal kunst og pege på Troense som en by med
kulturelle aktiviteter og stemning, gør vi det synligt for offentligheden, at vi har særlige værdier at byde på.
Alle er velkomne til at tage en rundtur i byen den 20. – 21. november 2010 fra kl. 11 – 17 og opleve kunst, møbeldesign
og kunsthåndværk.
Gæsterne kan i fred og ro kan besøge de forskellige værksteder/hjem og få en uformel snak hos de forskellige
kunstudøvere – og hvem ved – lidt godt til ganen.
Plakat med information om ruten fås på biblioteker, turistkontor, Rådhuset, Borgerservice, Hotel Troense, Hotel
Svendborg, Galleri Storm, Galleri JMArt, cafeer, hos kunstnerne og på hjemmesiden www.troense-kunst.dk
Kunstnergruppen er: Anette Bøtter, Anne Andreassen, Astrid Mink, Helle Bertram, Jette Møller, Jette Munk, Angelika
Berger, reflect/team og Steen Løgstrup.
(På vegne af gruppen Troense-kunst - Anette Bøtter)

Er du en aktiv senior?
Har du lyst til at tale med mange mennesker, har interesse for Troense by og omegn og syntes at
det er en glæde at vejlede en gæst i byen, så er fritidsjobbet som informationsvejleder måske
noget for dig?
Jobbet som informationsvejleder i Troense Informationscenter er frivilligt og ulønnet, men til gengæld er det meget aktivt
og spændende, fordi du hver dag kommer i kontakt med mange turister fra ind- og udland, som gerne vil have din hjælp
og informationsvejledning. Man keder sig meget sjældent som informationsvejleder.
Der er ingen krav og forudsætninger for at blive informationsvejleder. Du skal blot have interesse i at tale med mange
mennesker og interesse for Troense, nærområdet og dets historie.
Som informationsvejleder skal du i løbet af en sæson binde dig minimum for en vagt af 4 timer, men gerne flere. Du
vælger selv de dage som passer dig bedst fra vagtplanen.
Vi er for tiden 13 frivillige informationsvejledere i Troense Informationscenter, men vi kan bruge mange flere aktive
personer til sommeren 2011, så har du interesse i et aktivt fritidsjob, kan du kontakte Initiativgruppen for nærmere
informationer eller send en mail til Troense_Infocenter@troensemail.dk.
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Jul i Troense
Troense Beboerforening arrangerer juletræstænding og sang på Torvet - søndag den 28/11 kl. 16.30
Efter dansen om juletræet byder Galleri Storm på et glas gløgg og brune kager – en hyggelig tradition, hvor snakken går,
og julestemningen breder sig.

Pæreskudesejladsen 2010

(Foto: Fam. Kallan)

Et større antal skibe ankom til Troense Havn fredag d. 15. oktober og de fleste besætningsmedlemmer nød mad og
hyggeligt samvær i Bådelaugets klubhus med troensesejlere og -beboere inden de gik til køjs. Næste morgen var æblerne
lastet og skuder i forskellige størrelser klar til at lægge fra i den friske vind. Flere af dem brugte snilde og fælles motorkraft
til at komme ud fra broen i den uheldige vindretning: Surret sammen og ved fælles kræfter kom de fint fra kaj og kunne
fortsætte den friske, men noget kolde tur til Svendborg. Her blev der traditionen tro solgt æbler og andet godt fra
skibssiderne. Enkelte skibe tilbød rundvisninger, gratis kaffe og kage, andre solgte honning og marmelade. På kajen stod
den på ærøske pandekager med æblemos, friskpresset æblemost v. Troense Beboerforening og længere ovre mod
Maritimt Center havde en del stande med andre kulinariske specialiteter stillet boder op: Røgede fisk, oste, pølser,
æblekager og meget andet godt. Smakkejollerne skulle som altid dyste i en konkurrence - denne gang ikke om at ramme
plasticdelfiner, men i stedet fange æbler i vandet. Inden starten nærmest var gået, kæntrede et skib dog i den stærke vind
og sejladsen blev afblæst. Men alt i alt et vellykket arrangement, der var velbesøgt trods det kolde og blæsende vejr. Vi
ses til næste år. (Malene Vestergaard Kallan)

LOPPEMARKED 2011
Det fælles loppemarked i Troense er kommet for at blive!
Husk at sætte kryds i kalenderen den første weekend i juni måned 2011, hvor vi gentager det fælles loppemarked i
Troense. Det bliver d. 4. og 5. juni.
(Malene Vestergaard Kallan)
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- ERHVERVSPORTRÆTTET
I dette nummer præsenteres en ny virksomhed – Galleri JMArt i Vindeby. Vi byder Jette Møller velkommen til Tåsinge og
beder hende præsentere det nye galleri i ”Erhvervsportrættet”.

Jette Møller

(Foto: JMArt)

Åbning
Den 1. august 2010, fik vi nøglerne i hånden til vores nye galleri. En tanke som vi havde haft i et halvt års tid, var nu gjort
til virkelighed. En skøn fornemmelse, at man nu kunne stå med alle de ideer, tanker og visioner man har haft, og få dem
ført ud i livet. De næste 14 dage blev der arbejdet på højtryk, lokalet skulle indrettes, der skulle købes inventar, og ikke
mindst kunstnere skulle kontaktes således at et samarbejde kunne komme i hus. 14. august 2010, holdte vi fernisering, og
åbnede dørene til vores nye Galleri JMArt. Det var en rigtig god dag, mange havde fundet vej, og vi blev rigtig godt
modtaget.

Vores vision
I Galleriet sørger vi for at have så bredt et sortiment som muligt. Vi forsøger at tilstræbe os at have så bredt et udvalg af
kunstarter, så der er noget for enhver smag. Dette gælder når vi taler om malerier, men også når det er glaskunst,
bronzeskulptur, decoupage o.s.v, så prøver vi at have så bredt et udvalg som muligt.
I galleriet har vi også mange "små" håndlavede ting, som er velegnet til værtindegaver, fødselsdagsgaver, eller hvis man
blot vil forkæle sig selv med en ny lille ting til hjemmet. Det gælder lige fra små skåle af decoupage, gummi skåle, og
gummismykker, håndlavede kort, flettede tasker, håndlavede lys og små glasfigurer. Ønsker man at få lavet et portrætmaleri, tager jeg også imod bestilling af dette. Det kunne f. eks være en gaveidé til bedsteforældrene af deres børnebørn.
Ud over at udstille og male, deltager jeg som gæstelærer på kreative malerhold. Jeg holder foredrag både omkring min
kunst og som iværksætter for skoleklasser, voksenhold, og virksomheder. Jeg åbner dørene for en gruppe, som ønsker at
komme i galleriet og have en ”lukket” aften med kunsten i fokus, kombineret med input fra undertegnede.
Jeg glæder mig til at byde jer velkommen i mit galleri, hvor I ofte vil finde mig i arbejdstøjet - min malerplettede skjorte
- i gang med et nyt maleri. (Jette Møller)

Troense Informationscenter
Ønsker du yderligere information om Troense Informationscenter, kan du kontakte Initiativgruppen:
Anette Bøtter-Jensen – Telefon: 61 10 79 93 – Mail: mail@galleristorm.dk
Malene Vestergaard Kallan – Telefon: 62 22 68 26 – Mail: mvk@dadlnet.dk
Claus Davidsen – Telefon: 62 22 58 08 – Mail: davidsen@troensemail.dk
eller en af mail-adresserne til Troense Informationscenter:
Troense_Infocenter@troensemail.dk – Troense Informationscenter
Troenseinfo@troensemail.dk – Nyhedsbrevet Troenseinfo.
Troense Informationscenters nyhedsbreve Troenseinfo udgives gennemgående 1 gang pr. kvartal. (Der tages forbehold for afvigelser i
udgivelsesplanen under hensyntagen til aktuelle begivenheder eller et begrænset antal nyhedsinformationer på udgivelsestidspunktet).
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Aktivitetsoversigten ”Det sker i Troense…”
Aktivitetsoversigten for vinterhalvåret november 2010 – april 2011 er forsinket, men udsendes inden jul til
medlemmerne.
(Initiativgruppen)

Troenseinfo
ønsker medlemmerne og læserne en glædelig jul og et godt nytår.
Troenseinfo udkommer igen i januar kvartal 2011 med nyt fra
Troense Informationscenter, beskrivelse af aktiviteter og nye
tiltag i Troense og omegn.
På gensyn i 2011.

Initiativgruppen

Modtager du ikke nyhedsbrevet TROENSEINFO?
Hvis du ikke modtager Troenseinfo i dag, skal du blot indmelde dig i Troense Informationscenter ved at sende navn,
adresse, telefonnummer og mailadresse til Troense_Infocenter@troensemail.dk - eller anvende nedennævnte kupon.
Som medlem modtager du også 2 gange om året aktivitetsoversigten ” Det sker i Troense…”. Medlemskabet er gratis og
man kan til enhver tid udmelde sig.
Klip:
Indmelding:
Undertegnede indmelder sig som medlem af
Porto
Troense Informationscenter.
Medlemskabet er gratis og jeg kan til enhver tid opsige mit
medlemskab.
Troense Informationscenter
Navn: __________________________________________
c/o Eghavevej 19
Adresse: _________________________________________
Troense
_________________________________________
5700 Svendborg
Telefon: _________________ Mobil:__________________
Mail: ____________________________________________
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