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Kære Foreningsmedlemmer, aktive frivillige og bestyrelsesmedlemmer. 
Kære Thurinere 
 
Velkommen til vores femte generalforsamling i Foreningen Bergmannhus. 
 
Tusind tak til alle Jer, der har deltaget aktivt i at få vores kulturhus til at blive det 
aktive hus, som vi alle havde håbet på, det skulle blive. Vi ser nu med stolthed, at 
huset er blevet et sted,som thurinere i alle aldre benytter og har glæde af.     
 
Vores medlemstal er vokset til over 800 husstande.   
 
Dette år har været helliget den ydre renovering og istandsættelse af huset, som blev 
gjort mulig af den store donation på 1 million kroner, der blev givet til projektet 
Bergmannhus af A.P.Møllers og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond forrige år. 
 
Mange håndværkere på øen har været involveret i det store projekt. Husets 
elektricitet, murværk, skorstene, træværk, gesimser, nedløbsrør og tag er blevet 
repareret og renoveret. Der er blevet muret og malet. 
 
Også indvendigt er der sket forbedringer. Der er opsat skillevægge og døre, så det 
er muligt at afholde flere arrangementer samtidigt i huset. Der er blevet udskiftet 
elektriske installationer og opsat nye lamper, så der ikke længere hersker samme 
brandfarlighed som tidligere fandtes i de gamle installationer. 
 
Vi er kommet så langt med arbejdet, at alle kan se, hvorledes huset er bragt tilbage 
til det oprindelige med hvide mure og blå vinduer og døre. Vi synes resultatet er 
blevet over al forventning. Vi har måttet indse, at mod vejrguderne kæmper vi 
forgæves. Vejret har drillet, så vi ikke kunne blive færdige til den annoncerede tid, 
men vi håber, at huset står helt færdigt i løbet af foråret, og så skal der være fest.  
 
Kulturhuset Bergmannhus er nu en realitet og fungerer i det daglige med både faste 
aktiviteter og med kulturelle arrangementer. I ugens løb lejes huset til tre forskellige 
spilleklubber og en privat legestue. 
 
I årets løb har der blandt andet været mange spændende foredrag. Der kan nævnes 
"Fra Moffe til Mafia" om cannabis-brug, et foredrag om en vandring i Nepal, foredrag 
om Tom Kristensen, foredrag om frivilligt sundhedsarbejde i Afrika. 
 
Der har været musikarrangementer med Thurø Sangkor og kvindekoret Screaming 
Mothers. Vi har haft besøg af Martin fra Svendborg Auktionerne, der vurderede 
Thurinernes gemte skatte. 
 
Da vi nærmere os lokalvalget, havde vi et politikertræf, hvor lokale politikere var 
inviteret til en diskussion om lokale emner. Den nyvalgte borgmester var en af 
paneldeltagerne i et meget velbesøgt arrangement. 
 
Også i år har vi haft en hyggelig julestue med kunsthåndværk, gløgg og æbleskiver. 
Alle boder var udlejet, og der måtte skaffet et par ekstra for at få plads til alle 



kunstnere. Julestuen er nu blevet tradition. 
 
Som noget nyt har der været arrangeret fællesspisning, dels for singler og her på det 
sidste for alle. 
 
Og endelig er der et vigtigt tiltag, som har givet mange en hyggelig oplevelse og en 
mulighed for at mødes i en uformel stund, nemlig vore åbenthus arrangementer, 
hvor der på søndage inviteres indenfor til kaffe og hjemmebag, måske et spil kort og 
passiar. 
 
Vores aktivitetskalender blev bragt i det sidste nummer af Thurineren, men kan også 
findes på vores hjemmeside og arrangementer annonceres løbende i SPAR, som 
har været venlige at lade os bruge deres nye skærm. 
 
Der er en gruppe mennesker, som skal fremhæves og takkes ekstraordinært. Det er 
vores gruppe af frivillige, der stiller op gang på gang ved arrangementer og forestår 
servering og styrer rengøring og orden på tingene i huset. Der er altid plads til nye 
frivillige. Der er mange funktioner, der kan hjælpes med i et stort hus som vores. I 
løbet af foråret har vi f.eks. en sokkel, der skal males, og lige om lidt begynder 
græsset at gro igen og der er altid plads til en til på græsslåningsholdet! 
 
Vi vil gerne takke de frivillige, for den store indsats, I yder. I skal vide, at Jeres 
indsats er overordentlig værdsat. 
 
Der søges løbende fondsmidler. Vi har i år med stolthed og glæde modtaget 
fondsmidler fra Fionia Fonden 75.000,- til gulvbelægning, samt tilsagn om 25.000,- 
fra Sydfyns Elforsyning til anlæggelse af en terrasse udenfor cafeen. Vi er meget 
glade for at have modtaget disse midler. Vi søger nu fonde til havemøbler, haveskur 
og til et trompe l’oeil-maleri i billardstuen. 
 
I bestyrelsen har vi besluttet at sætte navne på de enkelte opgaver, der overordnet 
varetages af de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Mogens Grønning varetager 
funktionen som kasserer og vicevært. Annette Ishøy varetager kontakt til frivillige. 
Inger Dissing varetager vores Facebook side og indtil videre vores hjemmeside. Her 
skal det nævnes at, hvis der er en person til stede i aften, der har interesse i 
hjemmesider, mangler vi faktisk en webmaster. Bent Treldal har overblikket over 
renoveringsprojektet og kontakt til håndværkerne i den henseende. Lene Bünger og 
Jytte Oldrup varetager fondssøgning. 
 
Sidste år kunne huset lånes af medlemmer til private arrangementer. Dette er ikke 
længere muligt. Det kan lejes af foreninger og offentlige grupper, og anvendes til 
arrangementer, der er afholdt af foreningen Bergmannhus. I øjeblikket undersøger 
bestyrelsen muligheden for at overtage huset fra Svendborg Kommune. Vi ser det 
som en oplagt ide, da det vil kunne give os flere muligheder for at få brugt huset 
optimalt. Denne ide kan blive en spændende udfordring, som vi naturligvis vil gå i 
møde som andre udfordringer, vi tidligere har mødt. 
 
Til sidst skal lyde en særlig tak til vore sponsorer. Vi er taknemmelige for de penge, 
der ydes til projektet. Vores muligheder for forbedringer, vedligehold og kulturelle 
aktiviteter er afhængige af disse midler. Ligesom Jeres medlemskab, køb af 
folkeaktier og deltagelse i husets aktiviteter bidrager til, at driften af huset kan 



betales. 
En stor tak til Claus Bastrup, der giver os musikken på aftenen. 
 
Og endnu engang tak til vore frivillige og til bestyrelsens brave folk, som har 
igennem året har arbejdet vedholdende for, at vores drøm om et kulturhus nu er 
etableret. Mange tak for indsatsen. 
 
Lone Holm Jacobsen 
Formand for Foreningen Bergmannhus 
  
 
 
 
 
 
   


