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Generalforsamling
I Sognehuset

Tirsdag, den 23. marts kl. 19.30

Påskearrangement for børn
på Badstuen 15

Søndag, den 28. marts
Nærmere oplysninger på Facebook

Strandrensning
Vi mødes ved Lodshuset

Søndag, den 18. april kl. 10.00
Som i tidligere år indgår strandrensningen i
DN´s landsindsamling af affald, der foregår samme dag.

Byloppemarked

Alle er velkomne til at opsætte deres egne boder.
Nærmere om arrangementet udsendes senere

Lørdag, den 5. juni

Sankt Hansbål
Midsommersang og båltale på Lodsstranden

Onsdag, den 23. Juni kl. 21.00
NB! om arrangementerne kan gennemføres og hvordan afhænger af
den aktuelle coronasituationen

På opfordring af en beboer bringes her Rådet for Trafiksikkerheds anbefalinger for
gående i trafikken:
”Hvis du går langs en landevej eller andre veje uden fortov eller cykelsti, skal du gå
imod trafikken i venstre side.
Fordelen ved at gå i venstre side er, at du kan se bilerne og cyklisterne, der kommer mod
dig. Og du kan nå at gå ind til siden, når de kommer tæt på.
Er det mørkt, tåget eller regnvejr, kan du være svær at se. Derfor er det vigtigt, at du
sørger for at være synlig ved at sætte reflekser på tøjet, have pangfarver på eller bruge en
refleksvest.
Er I flere sammen, så sørg for at alle er synlige”. Kilde sikkertrafik.dk

Parkeringsregel for 2 minus 1 vej
Vi har tidligere bragt regler for kørsel på 2 minus 1 vej.
Det er ifølge Svendborg Kommune tilladt at parkere i kantbanen på 2 minus 1 vej.
Det anbefales at parker så langt indenfor den optrukne kantbane som muligt, så bløde
trafikanter også har mulighed for at færdes sikkert langs vejen.
---------------------------

Strandgade på ældre postkort

Ganse Kilde
I Troense ved Badstuestien findes Ganse kilde, der har været benævnt som en helligkilde, idet man
tidligere anså vandet for at have helbredende kræfter. En beretning fra 1755 omtaler, at Tåsingeboerne
Skt. Hansaften besøgte kilden for ”at dricke af Vandet og toe sig deri for Sundhed eller een og anden
Breck og Meen”.
En ”klog kone” opholdt sig ved kilden i ca. 8 dage
for at vaske folk og vandet kunne købes for 2 skl.
pr. glas. Til dem, der var for svage til at gå eller
føres til kilden, hjembragte slægt og venner vand i
”bimbler og bøtter”.
Udsnit af udskiftningskort 1805 hvor kilden markeres,
dengang måske omgivet af en stensætning.

Det fortælles at kildens vand var særdeles godt og
ledtes ved render under jorden til slottet, hvor den
fremspringer i køkkenet, mejeriet og flere steder. Måske indeholder det nogle mineralske dele, da det
ofte findes overtrukken med en mørk glinsende hinde af forskellige farver. Om denne kildes første
udspring fortæller sagnet følgende: ”Gasse eller Ganse, en Bondepige, drev Ploug i Nors Mark for sin
Huusbonde. Under arbeidet blev denne opbragt paa hende, slog hende ihjel og skjulte hendes Liig under
en Busk. Paa det Sted, hvor Liget laae skjult, fremsprang en Kilde, der snart blev opdaget og saaledes
røbede Mordet. Kilden blev til Erindring om Pigen kaldet efter hendes Navn, og Overtroen tillagde den
helbredende Kræfter.”
En tilsvarende helligkilde fandtes tidligere i Landet sogn, hvor der var bygget et kapel ved Skt. Olufs
Kilden. Her opbevaredes et helgenbillede, der om foråret blev båret rundt på markerne for at give
frugtbarhed. En skik der var blevet videreført fra
den katolske tid. Denne kilde mistede dog sin
helbredende kraft efter at en bonde havde badet et
”skabet bæst” i vandet.
Ældre troenseboere husker stadig, at man brugte
vandet fra Ganse kilde ved højtiderne, hvor der
skulle gøres ekstra meget ud af madlavningen, så
blev børnene sendt til kilden efter vand. Ligeledes
hvis der i familien var syge og svagelige, blev der
hentet vand ved kilden, med forhåbninger om at
opnå en helbredende virkning.
I 2001 ansøgte baron Niels Juel-Brockdorff Fyns
Amt om tilladelse til at tappe 40.000 m3 vand fra
kilden, hvilket svarer til 80 mil. ½ liters flasker.
Fik dog afslag på ansøgningen, da
vandressourcerne til almindeligt forbrug var
presset på grund af, at der var fundet forurening i
flere af vandboringerne i området.
Aktuelt har slottet nu igen planer om at kunne
tappe vand fra kilden, med det formål at starte en
produktion af kildevand på flasker.
I baggrunden Ganse kilde og forrest den afbrudte rørledning der fortsætter hele vejen til slottet.
Keld Bo Larsen

