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Kære Foreningsmedlemmer, aktive frivillige og bestyrelsesmedlemmer. 

Kære Thurinere 

Velkommen til vores sjette generalforsamling i Foreningen Bergmannhus. 

Sidste år ved denne tid kunne vi se tilbage på et år med megen aktivitet 

omkring husets renovering, og i juni sidste sommer blev de sidste malerstrøg 

taget, da soklen blev malet sort, som en sidste understregning af 

Kulturhusets flotte facade. 

September i år blev det fejret med en sommerfest her i huset og på vores nye 

terrasse, Der blev serveret kæmpe flotte lagkager fra Thurøbageren og 

pølser stegt på grillen på terrassen, mens et nyt husorkester ”Når mor har fri” 

spillede i baggrunden. Det var en festlig dag.  

I årets løb har husets rolle som kulturhus manifesteret sig. Der er kommet 

endnu flere aktiviteter til. Heriblandt børne balletten, hvor mere end 20 børn 

er tilmeldte til balletundervisning hver onsdag eftermiddag. Ved juletid viste 

børnene, hvad de havde lært ved en flot og velbesøgt balletopvisning. Når 

børnene rykker ud, rykker de voksne ind og dyrker Pilates. 

Huset er tilbagevendende i brug af tre spilleforeninger i ugens løb; Bridge, 

l’Hombre og billard. Og onsdag er blevet børnenes dag, for om formiddagen, 

inden balletten, kommer en privat dagpleje og bruger huset. 

Der har været flere kulturelle tilbud i løbet af året. Her kan nævnes: 

Marrokansk aften med spisning og øl fra Ø-Bryg, der var et tilløbsstykke med 

alt udsolgt. Der har været foredrag med Margrethe Juncker, lægen der 

arbejder frivilligt blandt AIDS-og kræftsyge i Uganda. Foredrag af Edin 

Hasanbegovic fra Rema 1000, sangaften med organist-og komponist Kirsten 

Lockhart og foredrag af Rebellen fra Langeland, der fortalte om sit arbejde 

med at hjælpe udsatte, og om hans professionelle udgangspunkt ”ASF”: 

almindelig sund fornuft. 

Der har gennem året været hyggelige åbent-hus arrangementer med 

hjemmebag og gamle brætspil, som har vist sig at bringe thurinere sammen 

på en uformel måde. Der har været spisearrangementer både for singler og 



som fællesspisninger, hvor dejlige måltider er blevet bragt fra Thurøstuen. 

En årlig begivenhed, der er blevet en tradition, er vores julestue, der også 

denne gang var velbesøgt. Flere boder er allerede reserverede til jul i år. 

Alle arrangementer annonceres i Thurineren, hvor forårs-og efterårs 

kalenderen ligger tilgængelig og på vores Facebookside (Foreningen 

Bergmannhus). 

Der gøres stadig en stor indsats for at skaffe midler til huset. Nogen kan 

måske huske en forespørgsel om nye stole ved sidste års generalforsamling 

fra en af spilleforeningerne. Dette blev gjort muligt vha. en donation fra 

Nordea Fonden. Fynske Bank var endnu engang gavmild og gav os en 

donation til hjælp til et længe tiltrængt nyt gasfyr. Rise/Flemløse Banks 

donation gav os en donation til nye havemøbler. Det er en stor glæde at 

modtage disse midler, der er hjælper os med at vedligeholde og udvide 

anvendelsesmulighederne i huset og haven.  

En særlig tak skal også lyde til vores sponsorer, både de private sponsorer 

og sponsorer fra det lokale erhvervsliv. Der skal ikke herske noget tvivl om at 

uden disse midler, havde vi aldrig fået så flot og velfungerende et kulturhus, 

som vi har i dag.  

Der er en helt særlig 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. Huset fremstår altid rent og ordentligt. Det ses, at det er en 

æressag, og I frivillige skal vide, at det ikke går upåagtet hen. 

Vi vil gerne takke de frivillige, for den store indsats, I yder. I skal vide, at Jeres 

indsats er overordentlig værdsat.  

Det skal anføres, at der er altid plads til nye frivillige. Der er mange 

funktioner, der kan hjælpes med i et stort hus som vores. Lige om lidt 

begynder græsset at gro igen, og der er altid plads til en ekstra på 

græsslåningsholdet! Der er et godt sammenhold og en rar stemning blandt 

vore frivillige, og nye er altid velkomne. 

 



Frivillige er også bestyrelsens medlemmer, som også skal have en meget 

stor tak for deres utrættelige arbejde i løbet af det år, der er gået. 

Jeg har ved denne lejlighed lyst til at nævne, at vi fra bestyrelsens side lytter 

til det ønske, som vi ganske ofte hører fra medlemmer og andre thurinere. 

Ønsket om at kunne anvende huset i de timer, hvor det står tomt. I skal vide, 

at I taler ikke for døve øre!  

Ligesom vi er åbne for ideer fra alle vedrørende kulturarrangementer i form af 

f.eks. foredrag, musikarrangementer, teater, dans, for blot at nævne nogle. 

Tag gerne kontakt til vore medlemmer, hvis kontaktnumre I finder på 

hjemmesiden www.foreningenbergmannhus . 

Jeg vil gerne sige tak til musikere for aftenens kulturelle indslag. (Musikere fra 

”Mor har Fri”). 

Til slut skal I vide, at foreningens vigtigste rolle i det kommende år fortsat vil 

være at yde en indsats for, at huset lever op til sit navn; ”Kulturhuset 

Bergmannhus” til glæde for Thurøs borgere. 
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