Gambøt Havn

Thurø Lokalhistoriske Forening har:
▪▪
▪▪
▪▪

En meget hyggelig lystbådehavn, med fine faciliteter.
Der finder man også det berømte ”suttetræet” hvor
børn har afleveret deres kæreste eje. Absolut et besøg
værd.
Her er der stadig
nogle af de
gamle stråtækte
fiskehytter.
Meget idyllisk.

Thurø Minigolf
ved Smørmosen

Thurø Rev

en blandt mange af øens
skønne naturoplevelser.

er nok Danmarks
flotteste og sjoveste
minigolfbane. Prøv den.
Her finder man også en
af Svendborgs bedste
badestrande.

▪▪

Bergmannhus

Bergmannsvej 70
Denne bygning er en æresbolig for forfatterinden
Karin Michäelis der ejede og beboede dette hus. Karin
Michäelis blev udnævnt til æresborger på Thurø i
1946. I dag har Thurø Lokalhistoriske Forening til
huse på 1. salen og Thurø bibliotek er i stueetagen.

Kig ind, det er gratis, der er åbent hver tirsdag
fra kl. 14-18. Eller efter aftale.

Thurø
Lokalhistoriske
Forening
anbefaler steder
værd at se på Thurø

Thurø Lokalhistoriske Foerening, Bergmannsvej 70, 1. sal, T: 62 2063 67, E: thuroe-arkiv@mail.tele.dk

▪▪
▪▪

www.thuroarkiv.dk

Mindestue for initiativtageren til foreningen
Franck Huusfeldt
Mindestue for forfatteren og æresborger Tom
Kristensen
Billedudstilling om tidligere kirke-og grønlandsminister Jørgen Peder Hansen
Lidt materiale om kunstmaleren Niels Hansen
Og om forfatterinden Karin
Michaëlis
Søfartsstue, med mange billeder af skibe der har
haft hjemsted på Thurø.

Thurø Kirke

(Trefoldighedskirken)
Blev bygget i 1639 af adelskvinden fru Ellen Marsvin
(Chr. IV’s svigermor). Over
indgangsdøren til kirken
står der: FEMS, hvilket
står for Fru Ellen Marsvin.
Når man åbner døren
fra våbenhuset og ind til
selve kirkerummet, læg da
mærke til marsvinet ved det
håndsmedede beslag.

Neergaardsmindestenen
(for enden af Kirkestræde t.v.)

Denne sten rejstes 16.8.1880 i
Neergaardsminde-skoven. Og flyttet
hertil 19.11.1960

Vaskestenen på Thurø
(for enden af Kirkestræde t.h.)

Rolf Krake-stenen

Sagnet siger: At stenen kom
hertil ved en fejl, læs historien
på hjemmesiden
www.thuroarkiv.dk

Genforeningsstenen
Står i skolegården
på Thurø Skole.

På stenen står:

1864-1920
SØNDERJYLLANDS
GENFORENING
MED
MODERLANDET

Fru Ellen Marsvin

Thurø Kirkegård

Nok en af de smukkeste
kirkegårde i Danmark, med
udsigt ud over Skårupsund til
Bjørnemose gods. Kirkegården er delt op i etager. På
kirkegården er forfatterinden Karin Michâelis, forfatteren Tom Kristensen og kunstmaler Niels Hansen
begravet. Der er rejst en mindesten for ”dem der blev
derude”.

Dette sted brugte man i gammel tid til at vaske tøj ved.
Den store flade sten, som ligger der, brugte man til
at slå vandet ud af tøjet på. I gamle dage, var der dog
mere vand i, som man kunne skylle sit tøj op i.

Skibskilden

(følg stranden fra
Vaskestenen og hen
imod Snævringen)
Skibskilden er der
desværre ikke de
store oplysninger
om. Man formoder,
at kilden blev brugt
til, at skibene lagde
til her og hentede
vandforsyninger
ved kilden.

Mindestenen

(ved Thurø bageri)
Denne mindesten blev
rejst den 19.11.1910 for at
markere 100-året for øens
overgang til selveje.

Slaget ved
Helgoland

▼Søkamp d. 9. maj 1864
mellem en dansk askadre
på 3 skibe, ledet af orlogskaptain Suenson, se nærmere på hjemmesiden
www.thuroarkiv.dk

