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Foreningen bestod den 31-12-2016 af 
496 medlemmer. 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 2016 registreret 84 besøgende 
i vores gæstebog. Der har i 2016 været 
afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Vi er i fuld gang med at registrere vores 
arkivalier digitalt, der er lang vej endnu, 
men det går da frem ad for hver tirsdag.  
Som tidligere oplyst, kan man se vores 
registreringer på nettet, på www.arkiv.dk 
Der arbejdes fortsat på gård- og hushi-
storier. Dette går også fremad, dog er der 
lidt vej endnu. Avisudklip er vi i gang med 
at lave et kartotek over, så vi nemt kan 
finde udklip frem ud fra emner. Sidste år 
fortalte jeg, at der blev arbejdet på en fæl-
les copydan aftale, så vi må offentliggøre 
vores billeder. Denne aftale er nu kom-
met på plads. Der er enkelte fotografer 
som ikke ville være med i ordningen, men 
ellers må vi nu offentliggøre mange flere 
billeder. Arkivet skal dog betale kr. 0,12 pr. 
billede der lægges ud.

Vi vil gerne have en stolelift op til 
arkivet. Det vil lette adgangen for gang-
besværede. Vi har indhentet tilbud på en 
sådan og det vil koste ca. kr. 85.000. Vi 
har derfor i 2016 ansøgt Fionia fonden og 
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Tuborg-fonden om penge til en stolelift. 
Har fået afslag. Vi forsøger flere fonde her 
i 2017. Har søgt SparNord fonden om mid-
ler til en laser-printer, men har desværre 
ikke hørt fra dem. Så derfor er det nok et 
nej. Vi bruger mange penge på printer-
patroner og det vil blive billigere, hvis vi 
kunne få råd til at købe en laserprinter.

Sidste år købte vi en mobiltelefon og 
blev tilmeldt SWIPP. Desværre var der 
ikke mange af vores medlemmer der var 
tilmeldt SWIPP, så det blev ikke den store 
succes. Nu ophører SWIPP så den 28. 
februar 2017, så derfor vil vi opsige vores 
mobiltelefon abonnement og dermed 
også spare lidt penge på telefoni.

I forbindelse med at Bergmannhus nu 
er blevet kulturhus, er der isat nye døre og 
vinduer i hele huset. Dette også til gavn 
for os på 1.salen. Det har hjulpet på træk 
og kulde. I samme forbindelse brugte vi 
penge på ny lås fra arkivet ind til kultur-
huset. Dette for at sikre, at de arkivalier vi 
har, ikke vil være offentlige tilgængelige, 
når vi ikke er til stede.

Det er dejligt at huset er blevet så aktivt 
som det er. Det kan oplyses, at der er 
forbud mod levende lys i stueetagen, af 
hensyn til arkivalierne hos os. Dejligt med 
et godt samarbejde.

Vi arrangerede også Arkivernes Dag 
sammen med kulturhuset. Dette var en 

stor succes. Vi viste de gamle Thurø-film 
og så viste vi filmen fra 200-års jubilæet i 
år 2010. Stor tilslutning til dette. Filmene 
blev vist i kulturhuset og rigtig mange 
besøgte arkivet også.

Det var vist ordene for år 2016.

Til slut skal lyde en stor tak til alle de 
frivillige medhjælpere for samarbejdet og 
hjælpen i 2016. Det er dejligt, at I gør det 
store arbejde for foreningen.

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 proble-
mer med at komme ind med det, så ringer 
I blot og vi kommer hjem til Jer.

Godt Nytår til Jer alle sammen.
Inger Søsborg, formand  
Thurø lokalhistoriske Forening



Referat fra generalforsamlingen i Thurø lokalhistoriske Forening  
mandag 30. januar 2017 

Der var 64 deltagere til generalforsamlingen.
 ▪ Formanden bød velkommen.
 ▪ Kjeld Berg Rasmussen blev valgt som dirigent.
 ▪ Beretningen blev godkendt
 ▪ Regnskab blev godkendt.
 ▪ Ingen indkomne forslag. Kontingent fortsætter uændret med kr. 50,00 pr. person
 ▪ Som bestyrelsesmedlemmer blev Inger Søsborg og Else Salomon genvalgt. Som suppleanter 

blev Lise Andersen og Sussi Raun genvalgt. Som revisor blev Heine Jensen genvalgt og Randi 
Helt blev genvalgt som revisorsuppleant

 ▪ Formanden efterlyste frivillige til opkrævning af kontingent. 
 ▪ Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Herefter blev der serveret kaffe/te og smørrebrød.

Efterfølgende holdt museumsinspektør Nils Valdersdorf Jensen et foredrag: Søkortfortællinger 
fra Det Sydfynske Øhav.



Nr. 135 
 
D.  20/10    (1847) 
 
 
Bestemmelser for een Jolle som October 1847 blev købt til Velerverdige Pastor Silfverbergs 
Befordring. 
 
Første              
 Jollen  overdrages til Skibstømmer Mester Jens Petersen for en Aarlig betaling af 5 Rd for til 

syn, naar Vinteren indtræder omtages Jollen ved Moder ode til Vinterens opbrud som da om 
forlanges overdrages et andet opsyn. 

2de   Jollen afgiver Befordring i én enhver henseende til Præstens brug og naar han ønsker at benytte 
den til personlig brug. 

3. Dernæst Thurøe politimester Distrikt Lægen og Thurøe Sogneforstander i Øens forretninger. 
4. I øvrigt maae Jollen ei afbenyttes af nogen af Thurøes beboere med undtagelse af nødstilfælde 

enten ved at hente Jordemoder eller Doctor og maa i ethvert tilfælde henvende sig til 
Opsynsmanden, da at aflevere den i samme stand som den modtages. 

5. Til Jollen bekostes en Kodding til fangline med laas, hvor Opsynsmanden der til har nøglen, 
tillige paaligger det enhver, naar de har benyttet Jollen rengøre den førend de afleverer den til 
Opsynsmanden, hvad inventarium angaar til Jollen maa de levere hvor det modtages. 

7.    Opsynsmanden har en gang om aaret at kølhale Jollen forsvarlig for samme betaling, og ei maa      
forandre farverne paa den med undtagelse at det ham bliver beordret. 

8.    Hvad der forbruges til Jollens kølhaling føres Thurøes Beboere i Regning og udbetalt af 
Thurøes Sogneforstandeer. 

 
   
Thurøe den 20 October 1847 
 
    C. M. Thurøe 
    Henrik Rasmussen 
    Rasmus Caspersen 

A. Rasmussen 
Peder Petersen 
Jens Olsen 
 
 

Ovennævnte Conditioner antages af mig undertegnede  dog forbeholder jeg mig ¼ Aars    
opsigelse, naar jeg ønsker det. 
 
    Jens Petersen 

HISTORISK ARTIKEL FRA SOGNEFORSTANDER PROTOKOLLEN ...

Bestemmelser angående køb af en jolle til brug for præsten i Sct. Nicolai Sogn i Svendborg samt 
andre bestemmelser jollen vedrørende.



Materiale  
til salg

THURØFILMENE: 
Fra 1950’erne og 1960’erne
- DVD      kr. 100,00 
- VHS     kr. 50,00 

POSTKORT med Thurø-skibe a kr. 3,00
- 8 forskellige sælges for kr.20,00

DÆKKESERVIETTER pr. stk.  kr. 20,00
 
JUBILÆUMSPINS fra år 2003   kr. 10,00
 
BØGER:
Thurøs Historie I    kr. 50,00
Thurøs Historie II  kr. 50,00
Historier fra Thurø    kr. 50,00
Flere historier fra Thurø   kr. 50,00
- Alle 4 bøger  kr.  175,00
Thurøs Frikøb incl. DVD  kr. 150,00

- DVD fra 200 års jubilæum  kr.  50,00



H U S K !

ARKIVERNES DAG afholdes lørdag 11. november 2017
Alle er velkomne. Er du interesseret i din slægts historie, eller vil du gerne i gang 
med din slægtshistorie, så vil vi meget gerne hjælpe. 

Kun få eksemplarer tilbage
En slægts historie
Af Rolf Viggo de Neergaard kr. 150,00

En vigtig ingrediens 
i al slægtsforskning 
er oplysningerne i de 
originale folketællinger. 
Lokalarkivet har 
afskrevet alle 
folketællinger for Thurø, 
og nogle af dem kan ses 
på vores hjemmeside 
thuroarkiv.dk - den 
afbillede folketælling er 
for år 1916.

http://www.thuroarkiv.dk


Thurø lokalhistoriske Forening (TLF)
Følg os på hjemmesiden thuroarkiv.dk og på Facebook.

Foreningen Bergmannhus 
har lavet en ny folkeaktie. 
Motivet på denne 
folkeaktie er fra et billede 
som Len Rainey fra Thurø 
har lavet.
Billedet hænger i 
Bergmannhus.
Folkeaktien kan købes hos 
foreningen Bergmannhus 
og der vil også være 
mulighed for at købe den i 
lokalhistorisk forening for 
kr. 200,00 pr. stk.
Beløbet for salg af denne 
folkeaktie går til drift 
af Bergmannhus og 
dermed til bevarelsen af 
Bergmannhus.

http://www.thuroarkiv.dk
https://www.facebook.com/groups/1410223582628542/

