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Penge til Skovballe Havn

Nu skal Bent danse

Pop up museum i Landet

Sporten i gang efter corona
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Fem år med
Det er fem år siden, at en lille grup
skulle starte bilen, når man skulle

Storms jllørne 
A,Ma*in*amsså:e

rpe iTroense synes, det var på tiUe at Eenoplive byens købmand, så man ikke
have en liter mælk. Siden er det blevet til meget mere.

Hvis man lige skal have et hur-
tigt fotografi af Lise Dengsøe,

er det ikke helt så nemt. Lise
Dengsøe er pensioneret gym-
nasielærer og formand for for-
eningen Storms Hjørne, hun er
nemlig til møde i en af forenin-
gens mange arbejdsgrupper. Da
hun kommer ned i butikken for
at få taget et billede, er der S,ldt
med kunder. Turister der skal

have lidt afhvert.

- Det er sjort. Før kendte jeg
ikke ret mange mennesker her i
Troense, jeg kørte hjem fra ar-
bejde og direkte ind i indkØrs-
len uden at hilse på nogen. Nu
kender jeg alle, fortæller Lise

Dengsøe.

Og det var det, der var menin-
gen med det hele, da en gruppe
i Troense startede ltoreningen
Storms Hjørne for fem år siden,
for at drive en lilie butik der,
hvor der fra 1881 til engang i
SOerne havde været været køb-
mand.

- Ud over at det er praktisk, at vi
ikke skal starte bilen for at køre
ind til Vindeby, hvis vi mangler
noget, så er det også fordi en
butik giver liv i en by, siger Lise
Dengsøe.

- Men det vigtigste er, at vi har
et meningsfuldt stykke arbejde,
som hele byen kan være fælles

om, og noget vi gør sammen.

I dag har foreningen 250 med-
Iemmer, og de 42 af dem er fri-
villige i butikken og sørger for,
at den har åbent hver dag fra
ni til tolv og fra tre til seks om
eftermiddagen, og fra 1. juli til
15. august bliver der åbnet alle-
rede klokken otte af hensyn ti1

sejlerne. Storms Hjørne sælger
de mest almindelige dagligdags
varer, og en lang række special-
produkter fra forskellige leve-
randører.

llddåb isommers
Mens Tøsingen er forbi Storms

Hjørne sidste i april, når der at
komme ikke mindre end fem
turister i butikken. Der er blandt
andet et par sjællandske cykelryt-
tere på tur, der skal have kager

til de næste kilometer. Det er en

forsmag på, at vi igen får en som-
mer, hvor danskerne vil holde fe-
rie hjemme - t\,unget af corona-
situationen. Som sidste sommer,
hvor Storms Hjørne pludselig
forvandlede sig fra at være en lille
købmand for de lokale i Troense,

til en butik der skulle servicere tu-
sindvis afturister.

- feg kan godt sige dig, vi fik
travlt. Det væltede ind. Vi måtte
sætte to vagter på i juli måned,
og vi 1å og kørte pendulfart til
Landet Brugs, som vi har en le-
veringsaftale med, fortæller Lise
Dengsøe.

Det betød, at der blev meget
mere arbejde for de frivillige i
butikken, og at omsætningen
steg fra omkring en million i
2019 til halvanden million i
2020. Det betød også. at over-
skuddet, der bruges til at for-
bedre butikken, blev væsentligt
stØrre.

- Vi synes faktisk, det var
enormt sjovt, og der er i hvert
fald ikke nogen, der har sagt,

at de syntes, det var for meget,

siger hun.

Når leriesæsonen starter igen,

er de frivillige i Storm Hjørne
forberedt, for de ved, hvad der
venter dem. Og fra maj åbner
butikken allerede klokken otte,
så sejlerne kan få morgenbrød.

Jubilæum fejres senere
Foreningen Storms Hjørne
blev dannet i efteråret 2015, og
i marts 2016 åbnede butikken,
men på grund afcoronaen kun-
ne femårsdagen ikke markeres.

- Vi plejer jo at fejre butikli..
fødselsdag med at give katte -

kage, og vi havde da også pla:..
om et stØrre arrangement, n--:

det må vente, siger Lise Dens,',

Planen er at markere jubil*.
med et arrangement i købm;-
dens gård, hvor alle butikke.
leverandører af specialp:.
dukter kommer, og der bli',.
budt på lidt af hvert. Samtic,-
vil foreningen lave en tur for ;,
frivillige tll Ælø, hvor de s'.-
hente inspiration fra andre r:.
villige projekter.

Og ellers glæder de sig til . .

travl sommer, hvor Stor:'-
Hjørne forhåbentlig slipper :

de mange coronarestriktione:

- Det er jo ingen hemmelighe:
at vi alle sammen er licit oppe

årene, så der er 14, der har hoL;
coronapause. Men de komn:.'
jo lige om lidt, når de er færdr.
vaccinerede, og vi er lidt sto- ,

af, at vi ikke har holdt lukket e.

eneste dag i iøbet af det sids.,

år, slutter Lise Dengsøe.

Hun poserer hurtigt foran ki-
meraet, inden hun løber tilba,c-

til sit møde i arbejdsgruppen.
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