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Rejsegilde på Fanefjord Aldershjem 

Artikel i Møns Folkeblad den 7. jan. 1955 

 

Som meddelt holdtes der i går rejsegilde på det udvidede alderdomshjem i Fanefjord, der nu er 

blevet dobbelt så stort, som det var, da det for 19 år siden stod færdigt. 

Højtideligheden i går overværedes af ca. 100 mennesker, der så rejsekransen blive hejst som symbol 

på, at huset nu er godt på vej mod fuldførelsen, som ventes at indtræffe som nogle måneder. Det er en 

imponerende tilbygning, der er opført. Den er 26 meter lang og har 30 fag, med 19 værelser for neden og 4 

foroven. Sidstnævnte beregnet for personalet. 

Kl. 3 gled kransen til vejrs og da det var sket, inviterede bestyrerinde frk. Rasmussen selskabet ind i 

storstuen, hvor der blev serveret æbleskiver og vin. 

Sognerådsformand Carl Olsen bød velkommen og takkede for det gode og solide arbejde, der var 

udført af håndværkere og arbejdere. Han takkede disse samt bygmester Gustav Nielsen, Stege der havde 

udarbejdet tegninger og beskrivelser og håbede, huset måtte blive til gavn og glæde for sognets beboere og 

især for dem, der skulle bo her. 

Formand for Fanefjord Håndværker- og Industriforening, Henning Hansen, Dame, takkede 

sognerådet for dets imødekommenhed ved at lade sognets håndværkere løse de med hjemmets opførelse 

forbundne opgaver og benyttede ligeledes lejligheden til at sige tak til sognerådet for den støtte, det yder 

til kørsel for håndværkslærlinge fra Fanefjord til Stege Tekniske Skole. Her ved Hjemmet har de fleste 

lærlinge haft lejlighed til at arbejde praktisk med tingene. 

Bygmester Gustav Nielsen bragte sognerådet sin tak, fordi det havde overladt ham at tegne 

Hjemmet. Arbejdet var gået godt uden nogen standsning. Det, der er opført nu, er af samme størrelse som 

det var, da det for 19 år siden blev opført. Taleren vendte sig derefter til bestyrerinden frk. Rasmussen og 
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ønskede hende held og lykke med arbejdet i de ny omgivelser. Med bestyrerinden står og falder det hele, 

men frk. Rasmussen har glædeligvis vist, at hun forstår sin opgave.  

Frk. Rasmussen leve. 

 

Frk. Rasmussen kvitterede for takken og meddelte, at der til denne lejlighed var bagt 500 æbleskiver, 

som nu næsten var spist. Tak for den tillid jeg møder. De gamle skal jeg nok klare. Værre er det med at få 

pigerne, der forstår de gamle og kan gå ind i deres tankegang og dermed bidrage til at skabe ro og hygge. 

For tiden havde frk. Rasmussen nogle gode medhjælpere, som hun takkede for vel udført arbejde, og hun 

håbede, at det måtte lykkes at få ligeså god medhjælp i fremtiden. 

Murermester P. Jensen takkede sine svende og andre medhjælpere samt sognerådet, fordi det havde 

ladet lokale håndværkere udføre arbejdet. Ligeledes takkede han frk. Rasmussen for det gode arbejde hun 

udfører på hjemmet. 

Carl Olsen takkede alle, som havde bidraget til, at Hjemmet nu er en kendsgerning og glædede sig til, 

det kunne tages i brug. 

Højtideligheden sluttede med sangen: ”Jeg bærer med smil min byrde”. 

Murerarbejdet er som nævnt udført af P. Jensen og Harald Scheye, Dame. Tømrerarbejdet af Harald 

P. Hansen, Hårbølle.  Snedkerarbejdet skal udføres af Johannes Jensen, Hårbølle. Glarmesterarbejdet: Svend 

Naur og Aage Petersen, Dame. blikkenslagerarbejdet: Poul Olsen, Stege. Elektricitetsinstallationer: Verner 

Hansen, Dame. malerarbejdet: A. Petersen, Tostenæs. Smedearbejdet: P. Hansen, Dame. guldbelægning: 

Henning Hansen, Dame. centralvarme: Halling, Tostenæs og P. Hansen, Dame. 
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