
Kære foreningsmedlemmer, aktive frivillige og bestyrelsesmedlemmer. 

Kære Thurøboere 

Tusind tak for jeres opbakning i et år, hvor foreningens aktiviteter fortrinsvis har handlet om 
at skabe opbakning til vores idé på øen og i særdeleshed at overbevise Svendborg kommune 
om, at Bergmannhus skulle bevares til glæde og gavn for Thurøs borgere, og at Thurø skulle 
have sit kulturhus.  En speciel stor tak til Foreningens bestyrelsesmedlemmer, der har 
ydet en kæmpe stor indsats. Der er afholdt mange bestyrelsesmøder og adskillige 
udvalgsmøder i året, der gik. Der er blevet slidt skosåler for at besøge mennesker, som måtte 
være os til hjælp med medlemsskaber, sponsorater og folkeaktier. Uden bestyrelsens arbejde 
og store engagement havde dette ikke været muligt.  Og også en meget stor tak til de 
frivillige aktive, der meldte sig på banen, da vi havde brug for hjælp til praktiske opgaver i 
løbet af året. Dem, der bl.a. trådte til, da vi skulle ud og hverve nye medlemmer til 
foreningen. 

Min beretning begynder for nøjagtig et år siden, da vi afholdt vores stiftende 
generalforsamling, her på Bergmannhus. Vi blev fuldstændig overvældede og glade over, at 
næsten 100 thurøborgere mødte op for at høre om vores idé.  Vores mål var, at vi skulle 
oprette en forening med det formål at bevare Bergmannhus . Allerede den samme aften fik vi 
45 husstande som medlemmer. Foreningen blev også døbt den aften og fik navnet 
”Foreningen Bergmannhus”. 

Det var vigtigt, at så mange borgere bakkede op om ideen som muligt, for at vi kunne gøre 
indtryk på kommunens politikere. Derfor var alle i bestyrelsen og flere aktive frivillige i tiden 
derefter med til at stemme dørklokker på hele øen i flere dage i træk, for at fortælle om vores 
idé og få flere medlemmer. I dag er 530 husstande tilmeldt foreningen, og hvis vi ganger det 
med 3, så svarer det nok til antallet af thurøboere i foreningen (dvs. 1000-1500 borgere på 
Thurø). Antallet af medlemmer stiger stadig, og det er jo også stadig sådan, at jo flere vi er, 
jo bedre, så husk at spørge naboen, om de er medlemmer. 

Samtidig udformede vi et projekt og et budget, som skulle bruges, når der blev søgt i 
Svendborg Kommune om det, der var vores vision, nemlig at oprette et kulturhus på Thurø. 
Der var kontakt til øens håndværkere om estimater for renovering og etablering af 
kulturhuset. Der var positive og konstruktive møder med interessenter om vores ideer med 
huset. Projektet blev også bakket op med anbefalinger fra Borgerforeningen, 
Sømandsforeningen og øens sognepræst Thomas Aallmann. Projektet lå færdigt 4.juni 2014, 
hvor det skulle bruges i ansøgningen om råderetten hos Kommunen. 

Vi havde kontakt til den lokale presse, der bakkede op med gode og relevante artikler, som I 
sikkert har set det både i Thurineren, Fyns Amtsavis og Ugeavisen.  Fra slutningen af 
sommeren tog det fart. Vi var til flere møder med kommunen, og vores ansøgning blev 
behandlet både på Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalgsmøde og på 
Økonomiudvalgsmøde, inden det endelig blev vedtaget på byrådsmøde i september. Vi havde 
fået råderetten over huset i 25 år! Det var en stor dag!  I december måned havde 
foreningens sit første arrangement, der blev søsat af bestyrelsens medlemmer i samarbejde 
med Borgerforeningen. I forbindelse med julemandens besøg på Bergmannhus, hvor han 
tændte lyset på byens juletræ, havde foreningen salg af æbleskiver og gløgg, og Ø-bryg 
bakkede op med salg af julebryg. Der var også en lille julekoncert med kvindekoret; vi vil 
gerne gentage begivenheden i år, så det kan blive en tradition. Måske vi når at komme ind i 
varmen. Håbet er lysegrønt.  I december måned var råderetsaftalen klar til underskrift, 
men kort efter blev vi kontaktet af kommunen, der ønskede Lokalhistorisk arkiv indskrevet i 



aftalen. De lagde op til, at Foreningen Bergmannhus skulle betale for driften af arkivet. Fra 
bestyrelsens side har vi undersøgt og fundet frem til, at alle andre arkivers drift betales af 
Svendborg Kommune. Derfor har vi stillet et forslag til Erhvervs-, Beskæftigelses- og 
Kulturudvalget om, at det indskrives i aftalen, at arkivet har til huse på første sal i 
Bergmannhus, og at kommunen betaler for arkivets driftsudgifter. Der er møde i udvalget 9. 
april 2015. Først når det er plads, underskriver vi aftalen.  Så meget om sidste år. Nu 
gælder det år 2015, hvor vi har håb om, at huset bliver overdraget til foreningen.  For 
bestyrelsen vil året indtil det sker blive optaget af arbejdet med at skaffe midler til renovering 
og etablering af kulturhuset. Der skal bruges tid til at søge fonde og sponsorater. Og som sagt 
jo flere vi er, jo bedre, så hvervning af nye medlemmer er stadig aktuelt.  Det vil blive et 
stort arbejde, når vi flytter ind. Der bliver noget at gå i krig med, når husets ydre og indre skal 
gøres klar. Vi får brug for frivillige, som kan svinge en malerkost, en hammer, en sav, eller 
måske har andre kreative kompetencer, eller som bare gerne vil være med. Meld jer, inden I 
går fra mødet i dag. Det vil være fint, hvis vi kan sætte hold, der er klar til at gå i gang, så 
snart huset bliver åbnet.    Der bliver arbejdet på flere ideer.  En af ideerne som vi 
glæder os til, er samarbejde med øens unge mennesker om et værested i huset to gange om 
ugen. Der har været møde med konfirmanderne på øen og tre unge mennesker har meldt sig 
som repræsentanter for de unge. Der er også blevet indledt et samarbejde med Svendborg 
Ungdomsskole mhp. dette projekt.  En anden ide er et samarbejde mellem foreninger på 
Thurø. Der har været afholdt tre møder mellem foreninger på Thurø. Der findes mindst tyve 
foreninger på Thurø. Der har bl.a. været talt om at lave nogle Thurø-dage, hvor foreningerne 
hver især og sammen kunne lave arrangementer. Disse dage  kunne blive en spændende 
tradition på øen. 

Flere klubber har meldt ud, at de gerne vil benytte husets lokaler til deres aktiviteter.  Vi 
har lavet et udkast til et ugeskema, som det kunne komme til at se ud for huset.  Vi har 
fået en hjemmeside der hedder www.foreningenbergmannhus.dk, og vi er også repræsenteret 
på Facebook, hvor vi startede en gruppe 9.1.2015, der hedder” Foreningen Bergmannhus”. 
Der er allerede 146 medlemmer, og på disse to sider kan man følge med og få og give ideer 
til brug af huset. 

Til slut vil jeg takke for en stor gave, som er doneret til foreningen af Thurø kunstneren 
Marianne Kernwein. Et utrolig smukt maleri af Bergmannhus, som vil blive afsløret i aften. 
Vi har valgt at bruge det til baggrund for vores folkeaktie.  Aktien kan købes fra i aften 
for 200,-kr pr stk., så alle har mulighed for at støtte oprettelsen af vores kulturhus, for som 
bekendt ” gør mange bække små en stor å”.  Tak for nu.  

Lone Holm Jacobsen, Formand for Foreningen Bergmannhus 


