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Foreningen bestod den 31-12-2015 af 496 medlemmer. Desværre en nedgang på 21 medlemmer 

bl.a. p.g.a. en del dødsfald . Vores mål er at vi altid har 500 medlemmer, så vi har brug for Jeres 

hjælp til at skaffe nye medlemmer. Kender I nogle der vil være medlem, så giv besked til vores 

kasserer. 

Der er i 2015 registreret 138 besøgende i vores gæstebog. 

Der har i 2015 været afholdt 5 bestyrelsesmøder 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Så er endnu et år fløjet afsted og vi er fulgt med. Vi arbejder fortsat med registrering af gårde og 

husmandssteder. Vi renskriver folketællinger og nogle af dem, kan ses på vores hjemmeside. 

Derudover er vi i fuld gang med registrering i Arkibas 5, som er vores digitale registreringssystem. 

Mange af de registreringer vi laver, kan I se på www.arkiv.dk 

Der er dog en del billeder, som I ikke kan se, da der kan være copyright på dem. D.v.s. vi ikke må 

offentliggøre dem. Dog arbejdes der i Sammenslutningen for lokalarkiverne i Svendborg Kommune 

på, at vi kan betale en form for fælles copydan-afgift, hvilket så vil bevirke, at alle vores billeder 

må publiceres på arkiv.dk. 

I løbet af året har vi fået lavet en ny og mere moderne hjemmeside. Den hedder fortsat 

www.thuroarkiv.dk 

En tak til vores webmaster for dette. Tidligere har vi haft hjælp af Lars Kolmos til vores 

hjemmeside, Lars er ikke længere webmaster og jeg vil hermed gerne sige Lars mange tak, for 

hans hjælp igennem de mange år, hvor han redigerede siden for os. Også en tak til Lars for, at han 

fik igangsat en ny og forbedret hjemmeside. 

Vi har haft besøg af Greve lokalhistoriske Forening. De kom 60 personer, som fik en rundvisning på 

arkivet og kirkegården. De var yderst tilfredse med vores arrangement og vi blev inviteret med 

dem på Cafè Retro, hvor de indtog deres frokost. De var imponeret over vores arkiv og vores 

dejlige ø. 

I nov. havde vi Arkivernes Dag, hvor vi holdt åbent fra kl. 13 – 17. Vi havde besøg af 2 gæster, men 

vi vil meget gerne se flere. Så noter allerede nu i Jeres kalender, at der er Arkivernes Dag den 12. 

november i år. 

Det er jo dejligt, når der kommer nogle og viser interesse, for det arbejde vi laver. 

http://www.arkiv.dk/
http://www.thuroarkiv.dk/


Vi har rigtig mange lysbilleder på arkivet. Sidste år fik vi en stor del af vores lysbilleder overført til 

digitale medier. Så er de indtil videre sikret for fremtiden. 

Vi har også mange kassettebånd og gamle VHS-bånd liggende. Disse vil vi også gerne have overført 

til nyere tids medier. Det er dog rimelig bekosteligt, så det vides endnu ikke, hvornår vi får råd og 

tid til det. 

Sidste år blev alle foreningerne på Thurø indkaldt af Svendborg Kommune til et netværksmøde. 

Mødet gik ud på, at man skulle forsøge, at få sammenhold foreningerne imellem. Der blev derfor 

iværksat en ny hjemmeside www.thuroe.infoland.dk som blev stillet gratis til rådighed. Der var af 

de fremmødte foreninger enighed om, at det ville være en god idé med en sådan side. Siden skulle 

bruges til, at evt. tilflyttere kunne nøjedes med at gå ind på én side, for at få ALLE informationer 

om Thurø, foreningslivet, erhvervslivet, skole, Kirke og indkøbsmuligheder. 

Det blev så mig der blev ansvarlig for at få siden op og køre og det er den. 

Desværre mangler rigtig mange, at melde ind til siden, hvad de vil have på. 

Der er også lavet en kalender på siden, hvor alle kan få indtastet oplysninger om, hvad der sker 

rundt omkring. Loppemarkeder, generalforsamlinger, sports arrangementer, musikaftener og 

meget meget mere. 

Som jeg sagde før, så mangler jeg input til siden, derfor tror jeg efterhånden på, at siden ikke 

bliver til noget på lang sigt. Det er ærgerligt, syntes jeg, da det var meget nemmere for mange af 

os fastboende på Thurø at holde sig løbende opdateret over, hvad der sker på øen og det ville 

også være nemt for tilflyttere at få et overblik over hele vores liv på øen. 

På sidste års generalforsamling omtalte vi, at det var en stor post at indrykke annonce i Ugeavisen 

når vi skulle holde generalforsamling. Vi bad derfor om at få mail-adresser fra så mange 

medlemmer som muligt. Vi har fået 71 mail-adresser, så vi har igen i år valgt at annoncere i 

Ugeavisen, så vi kan nå ud til så mange medlemmer som muligt. 

Jeg vil også give en opdatering på Foreningen Bergmannhus arbejde med at overtage 

Bergmannhus. 

Der er en del problemer med ombygningen af skolen, hvilket endnu engang har udskudt datoen 

for udflytningen af biblioteket. Sidste melding er nu, at det vil blive ca. 1. august 2016.   

Lokalhistorisk Forening forbliver i lokalerne på 1.salen i huset og der er blevet indgået en aftale 

mellem Svendborg Kommune og Foreningen Bergmannhus om, at der gives et årligt bidrag til 

Foreningen Bergmannhus for lokalhistorisk forenings drift/forbrug på 1.salen. 

Jeg vil tillade mig, at opfordre Jer til at støtte Foreningen Bergmannhus. En støtte til dem, er også 

en støtte til os. I kan støtte på flere måder. Tegn et medlemskab, køb folkeaktier og/eller tilmeld 

dig support energi. 

Support Energi blanketter ligger på bordene. Du støtter med 2 øre/kWh el og 10 øre/m3 naturgas. 

Det bliver f.eks. til en årlig støtte på ca. 100 kr. årligt ved et el-forbrug på 5.000 kWh. 

Det var vist ordene for år 2015. 

http://www.thuroe.infoland.dk/


Til slut skal lyde en stor tak til alle de frivillige medhjælpere for samarbejdet og hjælpen i 2015. Det 

er dejligt, at I gør det store arbejde for foreningen og det er dejligt, at vi har så godt et samarbejde 

og sammenhold på tværs af alle arbejdsgrupper. 

Til alle Jer der deltager i aften, vil vi sige tak, fordi I bakker op om vores forening og husk så på, at 

når I rydder op i kældre og på lofter, og der er ting fra Thurø, som I ikke længere vil gemme på, så 

er vi stort set interesseret i alt. Så inden I smider noget ud, så spørg lige os eller kom forbi med 

det, så kigger vi på det. Har I problemer med at komme ind med det, så ringer I blot og vi kommer 

hjem til Jer. 

Godt Nytår til Jer alle sammen. 
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