
 

 
 

  

 

 

 

  
NYHEDSBREV SEPTEMBER 2021 

Kære medlemmer. 
Foreningen kunne fejre 5-års jubilæum i år, og det blev fejret med 2 arrangementer: Ét for 

medlemsgruppen og ét for frivilliggruppen. 

Bestyrelsen besluttede at holde 2 arrangementer, dels fordi vi gerne ville invitere alle medlemmer 

og leverandører til en eftermiddag, hvor der var mulighed for at hilse på hinanden og smage på 

nogle af de produkter som butikken forhandler, og dels fordi vi syntes, at alle frivillige trængte til 

lidt ekstra, nemlig en dag væk fra Troense og butikken, med mulighed for at kun at nyde og slet 

ikke yde. 

Receptionen for medlemmer den 31.07.21 måtte desværre pga vejret flyttes fra græsarealet til 

Sognehuset. Men det blev alligevel en dejlig dag. Snakken gik lystigt, og ind imellem blev vi 

underholdt af vores egen lokale harmonikaspiller, som oven i købet havde skrevet en sang til 

lejligheden. Melodien kendte de fleste, så der blev sunget på livet løs. 

Nogle leverandører havde doneret drikkevarer, bageren forærede os en fantastisk kage, og 

Vinspecialisten mødte op og uddelte smagsprøver. Det var populært. 

Tak til alle deltagerne samt leverandører for at deltage i festligholdelsen af foreningens 5-års 

jubilæum. 



Udflugten for de frivillige og deres partnere gik til Marstal, hvor vi først besøgte Motorfabrikken, 

hvor Nina Rydahl Andersen med stort engagement fortalte om opstarten og udviklingen af det 

projekt, som Motorfabrikken er i dag, hvor der igen er liv i de gamle bygninger. Motorfabrikken 

drives fortrinsvis af frivillige. 

Dernæst gik turen til Søfartsmuseet, hvor museumsdirektør Kim David Thygesen-Tashev fortalte i 

rivende fart og med stor humor og kærlig ironi. Han efterlod ingen tvivl om Marstals afgørende 

betydning for Europas kongehuse, udfaldet af de store krige og Danmarks position som en af 

Verdens store søfartsnationer. 

 I Marstal Kirke fortalte organist og historiker Karsten Hermansen med tilsvarende stor viden og 

humor om kirkens historie og udsmykning. Besøget her sluttede med at vi fik smagsprøver på 

Carsten Hermansens kunnen ved orglet, som spænder fra fantasier over gamle salmer til Procol 

Harums ”A Whiter Shade of Pale”. Desuden akkompagnerede han til 2 salmer.   

”Fru Berg” sørgede for dejlig frokost, samt eftermiddagskaffen med Ærøpandekager, som 

afsluttede turen på bedste vis. 

Det var et meget fint arrangement og et velfortjent afbræk i hverdagen for frivilliggruppen, som 

specielt i løbet af sommeren yder en kæmpe indsats for Storms Hjørne. Og vi sender en tak til 

Velux Fonden for økonomisk støtte til turen. 

Efter at sommertravlheden er ved at klinge af, er det tid til status og evaluering: 
 
Foreningens økonomi har det godt! Salget i år er lidt mindre end sidste år. Det var ventet, idet 

sidste år på alle måder var helt speciel p.g.a. coronarestriktionerne. 

Nu, hvor mange coronarestriktioner er ophævet, giver det et mere realistisk billede af økonomien 

at sammenligne med 2019, og det er glædeligt, at salget er støt stigende, idet det indikerer, at det i 

høj grad er lokalbefolkningen, som støtter forretningen. Man kan næsten konkludere, at mange 

turister er godt – mange lokale kunder er endnu bedre! 
 
Sommeren i forretningen har som sagt været præget af stor travlhed. Foreningens frivillige har 

ydet en kæmpe indsats med mange, anstrengende, vagter, dagligvareindkøberne har været på 

indkøb mange gange om ugen, og specialvareindkøberne har haft travlt hjemme ved computerne 

og telefonerne med at bestille varer fra deres leverandører. 

Trods den store aktivitet, har vi i perioder måttet melde ”udsolgt” af nogle varer: 

 Maglemose Æg har ikke kunnet følge med efterspørgslen, efter at alle deres restaurations-kunder 

igen har åbnet helt op for kunder. Bagsværd Lakrids kunne ikke levere den chokoladeovertrukne 

lakrids, fordi den smeltede under transporten på de mest varme dage, og Avernakø marmelade 

kunne ikke komme fra Avernakø til Svendborg pga færgeproblemer. 

Men Vindeby-Bageren svigter aldrig! Vores samarbejde har gennem alle årene været forbilledligt. I 

sommerperioden, hvor især byens sejlende turister benytter sig af muligheden for at bestille 

morgenbrød, har vi en aftale med bageren om, at vi ved lukketid sender en sms med de sidste 

brødbestillinger – og det kan være mange! Når vi lukker butikken kl. 18, er bager Erik lige mødt på 

arbejde, og vores sms-bestillinger bliver altid bekræftet med en smiley, og brødet er leveret i 

forretningen når vi åbner næste dag. 

 

Der har netop været afholdt frivilligmøde, som afholdes hver anden måned.  Disse møder er 

vigtige, idet det er her, at oplysninger, ideer og forslag bringes frem af både bestyrelse og 

frivillige. Sommeren blev evalueret, og vi drøftede bl.a.: 

 Især for de lidt uerfarne butiksvagter kan det være stressende at være på vagt alene, hvorfor det 

er vigtigt at butiksvagterne hjælper hinanden med vagterne. Det er vigtigt at huske, specielt i 

spidsbelastnings-perioder. 

 Vores gode, frivillige rengøringshjælp, gør et godt stykke arbejde. Men efter sommeren, er der 

behov for, at flere deltager i en tilbundsgående rengøring og oprydning både af selve 

butikslokalet og baglokale/lager. 



 

 Det sidste, gamle, køleskab trænger til udskiftning. Dels fordi det er vanskeligt at holde rent, dels 

fordi det er uøkonomisk (ikke klimavenligt) i el-forbrug. Desuden er der behov for mere køle-

plads på lageret. 

 Bedre udnyttelse af lagerplads i køkken og baghus. 

Nogle af ovenstående punkter er gode eksempler på det, som bliver skubbet lidt i baggrunden, 

fordi antallet af frivillige ikke helt står i forhold til de opgaver, der ligger i at drive en 

forretning.  Sådanne opgaver er ikke ugentlige, månedlige, eller skemalagte, men ad hoc opgaver 

af nogle få timers varighed, som det ville være dejligt, at vi er flere om. Hvis nogle medlemmer har 

lyst til at deltage i disse opgaver, eller andre ad hoc opgaver, som også kan være kreative eller 

administrative, er alle meget velkomne til at kontakte bestyrelsen. 
 
Antallet af medlemmer stiger stille og roligt. Alligevel vil vi om et par måneder iværksætte en 

kampagne for at endnu flere tegner medlemskab for at støtte op omkring Storms Hjørne. 

Medlemmerne er foreningens fundament, og jo flere medlemmer vi har, des mere solidt er vi 

forankret i Troense. I forbindelse med ansøgninger om fondsmidler er vi desuden blevet 

opmærksomme på, at antallet af medlemmer kan være en afgørende faktor for, om der kan opnås 

fonds-støtte. Derfor vil vi, som nævnt ovenfor, snart henvende os til områdets beboere og 

opfordre til at tegne medlemskab hos Storms Hjørne. 
 
Nye initiativer:  Det er vigtigt, at der er en løbende udvikling i forretningen – fornyelse og 

forbedring. Lige nu afventer vi udviklingen omkring køb af forretningsdelen af ejendommen, 

hvorefter vi har nogle ideer til forbedringer af lokalerne. I løbet af foråret og sommeren fik vi nye 

specialvarer på hylderne, men vi opfordrer alle til at henvende sig med gode ideer, som kan 

bidrage til, at det fortsat bliver spændende at besøge forretningen. Vi kan desuden bekendtgøre, at 

vi har modtaget 20.000 kr fra Nordea Fondens lokalpulje til en renovering og forskønnelse af 

Troense torv. Initiativtagerne hertil er Storms Hjørne og Troense Beboerforening i samarbejde, 

som hver har udpeget 2 personer til at lave udkast til ændringen og indsende ansøgninger. Vi er 

ikke i mål rent økonomisk, da vores ansøgning ligger på 50.000 kr., og torv-udvalget arbejder 

derfor videre med ansøgninger. 

 

It-gruppen har hen over sommeren arbejdet med at opdatere vores hjemmeside med hjælp fra en 

tildelt mentor fra ”Styrket Erhverv i Gadeplan”. Bl.a. har vi lagt fotos ind på Galleri-siden og lagt 

navne ind på Donationer/Støtte – siden, så klik gerne ind på disse to sites på hjemmesiden og få et 

overblik over de sidste 5 år med Storms Hjørne i vores by. 

  

Venlig hilsen 

Storms Hjørne 

  
  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 

  

 
 


