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Drejø Pensionistklub.   
 

 
Bestyrelsen for Drejø Pensionistforening 1975. 

Fv. Agnete Nielsen, Sigrid Nielsen, Kirsten Nielsen og Ellen Pedersen. 
 

Drejø Pensionistklub startede den 18. november 1975. Klubeftermiddagene 

blev afholdt en gang om ugen på Restaurant Drejø, der dengang var dobbelt 

så stor som den nuværende krostue. Klubben fik ret hurtigt næsten alle øens 

ældre med, og havde på et tidspunkt over 30 medlemmer. Aktiviteterne var 

mange, og de ældre ivrige efter at deltage. Else blev ansat som ergoterapeut 

i et samarbejde med Holbøllsminde i Svendborg, hvorfra alle materialerne 

kom. Der var lige fra stoftryk, ryasyning, vævning, maling på stof og for-

skellige træarbejder. På forsidefotoet ses mange af de færdige arbejder 

hænge på væggen. Det var på det tidspunkt, Carl Julius gik i gang med at 

lave Modellen af Drejø By før branden. Han var ikke til Ryasyning som 

mange af især mændene, så hellere et slag kort. Daværende præst Jens Th. 

Hansen læste ind i mellem højt. Pensionistforeningen havde også en årlig 

udflugt. Den sidste årstid var der ikke mange ældre tilbage, og Pensionist-

klubben lukkede i 2007. Overskuddet gik til Røde Kors. 
  Else, Arkivleder 

Nyt om Gammelt 
_____________________________________________________________ 

Marts 2018 
 

Årsblad 2018  
Drejø Sogns LokalArkiv. 

 
 

 

 
Drejø Pensionistklubs juleafslutning på Restaurant Drejø 1976.  
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Årsberetning 2017-18 
 

Da vi sidste år afholdt Arkivets årlige generalforsamling, var det noget uvist om 

det overhovedet blev til noget med byggeriet af Forsamlingshuset. Bestyrelsen 

havde ikke fået nok fond penge, og var i det hele taget kørt træt i projektet. Men 

det lykkedes, om end i et helt andet projekt end det oprindelige. Heldigvis passer 

det så fint til det gamle forsamlingshus og byen. Nu har vi fået et dejligt lokale, og 

som I ser, har vi også fået lov til at få vores lille Bibliotek med. Mon ikke det er 

landets mindste? Det betyder så meget for Arkivet, at det kom med. Hovedbiblio-

teket har bekostet nye biblioteksreoler. Så nu håber vi meget, at der bliver mere 

opmærksomhed og synlighed i de nye lokaler, og I som beboere vil støtte det så 

meget som muligt. 
 

I løbet af 2017 har Else fået 2 store arbejder færdig. Det første er en beskrivelse af 

alle øens præster - et stort og meget flot stykke arbejde. Det næste kender I, hvor 

Else har registreret alle øens huse og gårde. Der var en årrække hvor hun beskrev 

en ejendom i Nyt om Gammelt hver måned. De er nu blevet samlet og skal udgi-

ves i en bog. Else bad i november til Åben- Arkivdag om, at I kiggede efter om alle 

oplysninger på jeres ejendom er i orden, eller der er noget, der skal rettes, men 

det haster! Hun regner med, at få den trykt her i foråret. 
 

Menighedsrådet har bedt Else om at lave en oversigt over alle gravstenene på 

kirkegården med henblik på, at der skal laves et lapidarium. Det er stort set fær-

digt og samlet i et hæfte. 

Else er også blevet bedt om at samle et hæfte, med alle huse og gårde, der blev 

bygget på Drejø efter Branden i 1942 efter tegninger fra Ejner Mindedals tegne-

stue i Ollerup. 
 

Vi har ikke kunnet lave meget arkivarbejde på Arkivet i år. Computerne kom sjæl-

dent op at kører, inden vi skulle hjem. Vi har haft Strynet, siden Torben Vester-

gård kunne tilbyde Internet til øerne. Det var et stort fremskridt for os dengang 

og tak for det Torben. Det er desværre med årene blevet for langsomt, eller har 

mange gange slet ikke kørt, derfor er Strynet nu opsagt, og vi skal finde en anden 

løsning. 

Vi har været ude af huset 3 gange i år. 1. gang d. 1. maj til Højestenes 20 års jubi-

læum, hvor vi havde nogle plancher med og den gamle film fra indvielsen af Hø-

jestene. 

 

2. gang var til sommermarked på Gl. Elmegård d. 25. juli. 

3. gang Til Julemarked i Maritimt Center d.25. november, hvor Else fik flere for-

udbestillinger på bogen om Drejøs huse og gårde. 

Til Arkivets dag d.11. november var der 10 besøgende. Vi havde ikke lavet nogen 

ny udstilling, men billederne af alle Drejøboerne, er der stadig interesse for, og vi 

kan næsten heller ikke nænne at tage dem ned.  
 

Sammenslutningen af Svendborg Lokalarkiver i Schack og dennes hjemmeside er 

blevet nedlagt. I stedet for hedder gruppen Arkivsamvirke for Svendborg Kommu-

ne. Det er de samme 11 Lokalarkiver i Svb. Kommune, der er med. Det er menin-

gen at lave en side under svendborghistorie.dk, hvor hvert arkiv kan lægge deres 

egen Hjemmeside ind. Lise, vores kasserer, har overtaget møderne i Arkivsamvir-

ket, hvor der har været 2 møder i 2017.  
 

Annelise Ballegård har tilbudt sin hjælp til arkivering på Arkiv.dk. Det er dejligt at 

få hjælp til arkiveringen, det kan godt se uoverskueligt ud. Desværre har vi ikke 

haft megen tid til at sætte hende i arbejde – men det kommer! 

Else har deltaget i et kursus vedr. indlæggelse af historier på svendborghistorie.dk, 

samt i det 4. Modulkursus for arkivledere. 

Arkivet har i år haft 40 henvendelser, som Else har besvaret. Nogle har besøgt 

Arkivet andre søgt efter oplysninger. I 2017 havde vi 64 medlemmer deraf 16 

udenøs. 
 

Vi vil gerne sige tak for de mange gode Arkiv år, vi har haft på den gamle skole, og 

ønske Per og Jette alt godt i fremtiden og held og lykke med projekterne. 

Også stor tak til Bent Larsen, for dit arbejde som arkivets revisor gennem 18 år. 

Nu vil han gerne ”bare” være pensionist og nyde sit velfortjente otium i Svend-

borg. 

Stor tak for hjælpen til flytningen af Arkivet. Når der også kommer hjælpere både 

fra Skarø og Svendborg, går det dejligt hurtigt. Det varer lidt længere at få alle 

kasserne på de rette hylder og det brandsikre rum færdigt, men det skal nok lyk-

kes. Sidst men ikke mindst også en tak for alle de arkivalier, der stadig kommer til 

arkivet. 

Til slut vil jeg igen minde om arkivets hjemmeside:www.drejoarkiv.dk – Kik på 
den en gang i mellem, og se hvad der sker. 

Mimi Jespersen, Formand. 


