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Bestyrelsen i 2018 for
Thurø lokalhistoriske Forening
Inger Søsborg, formand
Egon Rasmussen, næstformand
Niels Jensen, kasserer
Jane Isager, sekretær
Else Salomon, bestyrelsesmedlem
Hanne Rasmussen, 1. suppleant
Sussi Raun, 2. suppleant

▪▪ Foreningen bestod 31.12.2017 af 504
medlemmer. En fremgang på 8 medlemmer siden sidste års generalforsamling
▪▪ Der er i 2017 registreret 89 besøgende i
vores gæstebog.
▪▪ Der har i 2017 været afholdt 6 bestyrelsesmøder
▪▪ Vi har 265 medlemmer på vores facebook side
▪▪ Vores hjemmeside er besøgt 34.307
gange
Vi er stadig i gang med at registrere
vores arkivalier digitalt. Det går langsomt
fremad. Husk at I kan se vores registreringer på nettet, på www.arkiv.dk
Kjeld og Egon arbejder fortsat på gårdog hushistorier. Der falder tit nogle brikker
på plads, så man kan forstå sammenhængen i, hvad der skete tilbage i tid. Der er
dog et stykke vej endnu, inden vi er i mål.
Derudover arbejdes der også på søfart
og søfolks registreringer. En fin database
er vi ved at få opbygget.
Desværre er vores arbejde med avisudklip sat lidt på standby, da en af vores
frivillige er blevet syg og er stoppet. Så
sidder du nu og tænker, at det måske
kunne være noget for dig, så giv mig lige
et praj. Så kan vi tage en snak om, hvad
det går ud på.
Vi har haft søgt Fyns Familielandbrug
om støtte til indkøb af printer. Vi har ikke
hørt noget derfra, så det blev desværre
ikke til noget. Vi har søgt Spar Nord om
støtte til en laser-printer. Her fik vi afslag.

Vi har søgt FOMO puljen om støtte til to
hæve sænke skriveborde samt to skuffeelementer. Vi har ikke hørt noget fra dem
endnu.
Vi har søgt Velux-fonden om støtte
til en stolelift. Første tilbud lød på ca kr.
85.000,00. Indhentede efterfølgende nyt
tilbud, da vi ikke mente vi kunne finde
midler til dette. Det nye tilbud lød på kr.
58.400,00 incl. 5 års service og vi har været så heldige, at Velux-fonden bevilgede
kr. 50.000,00. Bevillingen er givet i anerkendelse af aktive ældres frivillige indsats
i en moden alder. Bakkegaard sponsorerede el arbejdet. Tak til dem begge.
Stoleliften er opsat og virker helt
fantastisk. Den passer fint ind i trappeopgangen og gør det hermed lettere for
gangbesværede at komme op til os. Vi
håber, at mange vil komme og benytte sig
af muligheden for, at de nu kan komme
op til os, trods vores trappe. Som I så kan
regne ud har vi haft en udgift til denne på
kr. 8.400,00. Er der nogle der har lyst til
at give et bidrag, tager vi hjertens gerne
imod.
Vi har i året købt en ny printer, da vores
tidligere printer var for dyr i patroner. Da
vi selv trykker vores medlemsblad, og
nogle forskellige hæfter, laver vi mange
udskrifter og derfor vurderede vi, at det
kunne betale sig, at udskifte printeren.
Vi har 11. november haft Arkivernes
dag. En dejlig dag med stor opbakning
og mange besøgende. Ca. 19 gæster. Vi
havde lavet en udstilling om emnet: Før
og nu, hvor der var fokus på skolerne på
Thurø. Udstillingen kan stadig ses på
arkivet, så kig forbi, den står fremme et
stykke tid endnu.

Sammenslutningen af arkiver i Svendborg Kommune, kaldet SCHACK, har
skiftet navn. Det hedder nu Svendborg
Arkivsamvirke. Vores arkiv er fortsat med.
Her til sidst vil jeg ytre et ønske om, at vi
har brug for frivillige, som vil hjælpe med
opkrævning af medlemskontingent. Hvis
du kunne tænke dig at give en hånd med,
den ene gang om året og tage en rute for
os, vil det være en stor hjælp. Så tilmeld
dig gerne i aften inden du går hjem.
I forbindelse med renoveringen af Bergmannhus, har vi fået opsat en røgalarm,
som adviserer os via sms´er. De udvendige trapper er blevet renoveret og der er
lagt klinker på trappen foran gangdøren.
Det pyntede gevaldigt på huset. Derudover glæder vi os over, at facaden på
bygningen er blevet renoveret. Det bliver
så flot.
Tak til Foreningen Bergmannhus for
dette.
Det var vist ordene for år 2017.
Til slut skal lyde en stor tak til alle de
frivillige medhjælpere for samarbejdet og
hjælpen i 2017. 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 problemer 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 29. januar 2018
Der var 45 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 Egon Rasmussen, Jane Isager og Niels Jensen genvalgt. Som
suppleanter blev Sussi Raun genvalgt og Hanne Rasmussen blev valgt som ny suppleant.
▪▪ 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 om Øhavets Historie.

Slægtsforskning
Slægtsforskning er ikke kun et
spørgsmål om fødedato, sted,
dødsdato, sted. Det er også et
spørgsmål om, hvor boede folk
henne, hvad lavede de?
Fx kan man tage, Niels
Jørgensen, født 4.5.1863 på
Thurø, som døde 19.3.1929 på
Thurø.
Han var skibsfører og senere
købmand.
Han sejlede med en 3-mastet
skonnert som hed GARIBALDI.
Han boede på Rolf Krakesvej 49. Huset blev opkaldt efter skonnerten GARIBALDI og Niels
Jørgensen var på Thurø kendt som GARIBALDI Jørgensen.
Huset bærer den dag i dag stadig sit navn. Mange huse på Thurø har navne og dermed også
en historie. Spørg gerne hos os, hvad historien bag navnet er. Hermed en opfordring fra
vores forening om, at bevare navnene på huset, selv om de bliver renoveret.

HUSK
Alle vores registreringer af arkivalier og billeder overføres til arkiv.dk
Besøg siden - eksempelvis kan søges på Garibaldi og dette findes om
ovennævnte skibsfører.

Materiale til salg
I 2018 gives der
50 % rabat på alt.
Dog tillægges der
forsendelsesudgifter,
hvis materialet skal
sendes.

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
Thurøs Historie II		
Historier fra Thurø
Flere historier fra Thurø
- Alle 4 bøger kr. 175,00
Thurøs Frikøb incl. DVD
- DVD fra 200 års jubilæum

kr. 50,00
kr. 50,00
kr. 50,00
kr. 50,00
kr. 150,00
kr. 50,00

HUSK!
ARKIVERNES DAG afholdes lørdag 10. november 2018
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.

OM GAMBØTGÅRD
kan flg. oplysninger
fremfindes ...

GAMBØTGÅRD Gambøtvej 13, matr.nr. 7 a
Luftfoto fra 1957. (Kilde:www.kb.dk/danmarksetfraluften)
Ejere:
Skøde 22.12.1826 til gårdejer, sognefoged Gregers Mortensen, Oure
Skifteattest 01.05.1849 som adkomst for enken Anne Hansdatter
22.06.1863. Enken Anne Hansdatter gift 2. gang med Hans Pedersen, Skaarup
Skøde 30.06.1866 til Hans Pedersen
Skøde 19.11.1891 til Christian M. Pedersen
Skøde 18.06.1896 Hans Jørgen Jensen og Chresten Jensen (Murere og skibsredere ?) tillige på 44c
Skøde 13.04.1899 til gårdmand Peter Andersen alene på 7a-44c
Skøde 17.05 lyst 01.06.1922 til Niels Boustrup tillige på 8b
Skøde 18.06 lyst 05.09.1923 til Niels Andersen Bæk tillige på 8b
Skifteretsattest 19.05.1971 som adkomst for fru Anna Kirstine Bæk f. Hansen på
matr.nr 7a og 8b
Skøde 21.02.1986 til sønnerne, Richard Andersen Bæk og Kaj Andersen Beck
Skøde 14.10.2016 til C. Larsen Holding ApS
Møllen blev revet ned 11. august 1969

Tak til sponsorer

OM FORSIDENS Valborgs Kasse
Hvorfor kaldes Valborgs Kasse for Valborgs Kasse?
Valborgs Kasse er en kasse, hvor sommerhusejerne
henter deres post.
Kassen har eksisteret fra ca. 1932. Den er angiveligt opkaldt efter en skonnert ved navn VALBORG, som tilhørte
indehaveren af det lille stråtækte husmandssted, man
finder på højre hånd, når man fra Valborgs Kasse bevæger
sig halvvejs ned langs skovbrynet mod stranden.
Al post til skibet VALBORG blev så lagt i denne kasse.
Sommerhusområdet er efterfølgende opkaldt efter dette.
Kilde: VALBORGS KASSE, skrevet af Henning Christensen,
Holbæk. Udgivet 1992.
Ifølge arkivets optegnelser har kassen nok eksisteret
længere tid end det der er angivet ovenfor. Skonnerten
VALBORG var ejet af Jens Marius Rasmussen. Hans skib
blev sænket i 1916 og han døde i 1929.

Thurø lokalhistoriske Forening (TlF)
Følg os på hjemmesiden thuroarkiv.dk og på Facebook: Thurø Lokalarkiv .

