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Redaktør 
Rasmus Dorph Bendtzen 

Jacob Gadesvej 12 
Tlf. 38890700 (fastnet, har ikke mobil) 

           Email: rasmusdb@gmail.com           
 

 

DEADLINE TIL NÆSTE  AVIS: D.15.10.11 

THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF 

BYLAUGET & indlæg modtages med 

glæde :)  

Så er årets Thorøsnaps 2011 lavet hjemme i Olderman-

dens kælder. Vi miksede og blandede og smagte på sager-
ne, som også kom til at indeholde en gang sure 

tæer, sådan skulle det i hvert fald gerne se ud:-) 
 

Snapsen indeholder alt fra porse og pil til brombær, nød-
der og anis. Alle laugets rester blev anvendt, og det endte 

med at blive en meget morsom dag med smørebrød og 
snapse og en del flasker af den velsmagende Thorø snaps. 

Hanne 



Datoer for fællesspisning  

onsdag d. 14. september: Jytte og 

Jeppe laver maden. 

mandag d. 10. oktober: ikke afklaret 

hvem der laver mad. 

onsdag d. 9. november: Ulla, Poul og 

Hans Henrik laver mad. 

fredag d. 9. december: Julefrokost. 



Hvor private er vore veje? 
Bestyrelsen er blevet opfordret til at udtrykke sin holdning 

til brugen af vore private veje. Må alle – borgere i Thorøhu-
se og andre – køre på den private vej, som fører forbi ens 

hus? En øget trafik kan give skader på vejen. På en vej 
med få beboere vil der kun være få til at deles om udgiften. 

Måske kan et ældre hus også tage skade. 
 

Det er bestyrelsens holdning, at Bylauget ønsker at 

bevare den eksisterende adgang til alle stier og veje, 
som det i mange år har været normalt, at byens be-

boere benytter – til fods, på cykel eller andet køretøj.  
 

Vi synes, at det hører med til vort bymiljø og vort na-
boskab, at vi har den tolerance, at vi alle kan bruge 

byen, ”som man altid har gjort”.  
 

Vi synes, at vi har et fællesskab, hvor veje og stier hører 

med i dette fællesskab, og at vi lever med hinanden. Også 
selv om man ind i mellem kan synes, at nogen kommer lidt 

tæt på ens private enemærker, fordi vejen/stien går tæt 
forbi ens hus/have. Det er jo netop husenes nærhed, de 

smalle gyder, stræder og stier, som giver vor by dens spe-
cielle bymiljø – eller idylliske miljø. 

 
At bo i et fælleskab betyder, at man får og man giver. Man 

får adgang til andre ”private veje/stier” og man giver ad-
gang til andres benyttelse. Vi bør ikke pålægge hinanden, 

at man ikke skal benytte en bestemt vej eller sti. Hvis en 
beboer synes, at det er mest bekvemt at køre hen til sit 

hus ad en vej, bør andre ikke pålægge beboeren at køre ad 
en anden vej. 

 

Fortsættes... 



Fortsat… 

Hvem skal nu betale? – Vejlaug? 
De fleste veje er private. Dvs. det er vejens grundejere, 
som skal vedligeholde vejen. Fra bestyrelsen opfordrer vi 

til, at man viser solidaritet og lever op til sit ansvar og sine 
forpligtelser som ejer. Det gælder også for et sommerhus, 

hvor man kun benytter vejen lidt. 
 

Når man køber et hus i Thorøhuse, får man måske en stor 
hæk, som skal klippes. Måske bor man også på en privat 

vej, hvor vejen skal passes. Sådan er det. Forhåbentlig var 
der mange andre rigtig dejlige ting, som gjorde, at man 

valgte at købe det pågældende hus – og det med vejen, 

var så en af ulemperne, som fulgte med i købet. 
Flere steder er der en del trafik, hvor nogle beboere på én 

vej også benytter andre veje hen til sit hus. Måske der er 
behov for, at ejerne på flere veje går sammen om at danne 

et Vejlaug, som i fællesskab og solidaritet afholder omkost-
ningerne til vedligehold, snerydning m.v. Det er solidaritet, 

at ejeren af vejens første hus betaler sin andel lige som 
ejerne henne for enden af en lang blind vej, selv om deres 

brug af hele vejens længde er forskellig. 
 

I mange sommerhusområder eller nye udstykninger af vil-
lakvarterer er vejene private. Her er der tinglyst pligt til at 

være medlem af grundejerforeningen, som passer vejene. 
Her betaler man hvert år til en fælles kasse, som betaler, 

når der er behov. Det må være muligt i Thorøhuse at løse 

det lige sådan – bare på en frivillig og solidarisk basis uden 
tinglysning og pligt. 

 
Bestyrelsen ser gerne, at andre i byen i næste num-

mer af Thorøhuse Posten giver deres holdning til 
kende – uanset om de bakker op om bestyrelsens 

holdning eller har andre synspunkter. 



Kære alle thorøhusere. 

  
Tusind tak for jeres gavmildhed, da jeg søndag d. 29 maj 

samlede ind til børn med diabetes. Vi fik samlet godt 
2.500 kr. ind i Thorøhuse, og der var endda mange som 

ikke var hjemme, da jeg kom forbi. 
 

Så en dybtfølt tak fra diabetesforeningen og undertegne-
de. 

  
 Hanne Yderstræde 

Billeder fra Skt. Hans  



Vi som går med hundene 
Det er dejligt at kende navnene på hinandens hunde. 

Derfor kommer de som lovet i dette nummer: 

 
Markledet 1:  brun ruhåret gravhund, Mille, følges med 

Ole og Vivian. 
Markledet  7:  hvid og brun papillon, Mikkel, følges med 

Keld. 
Skolebakken 1: sort formel 1,  Malou, følges med Carl 

Emil og Inga. 
Skolebakken 3: brun labrador Zoi og sort kryds Freja, føl-

ges med John  og Dorthe. 
Skolebakken 4: brun labrador, Rolf, følges med Keld og 

Bolette. 
Skolebakken 5: sort og gråt kryds, Holger, følges med 

Lone, Hilmer og Julie. 
Skolebakken 7: sort og hvidt kryds, Anton, følges med 

Kenneth, Camilla, Mikkel og Katrine. 

Skolebakken 11: sort cocker spaniel, Kajsa, følges med 
Annette, Curt Amanda, Gustav og Victoria. 

Ålevejen 7: brun labrador, Toffie, følges med Ulla og Tor-
ben. 

Jacob Gades Vej 1: brun glathåret gravhund, Sussie, føl-
ges med Margrethe.  

Jacob Gades Vej 9: hvid og sort breton, Kea, følges med  
Hans. 

Jacob Gades Vej 16: hvid og sort dansk-svensk gård-
hund, Vaks, følges med Finn og Jette. 

Jacob Gades Vej 19: hvid og brun  kleiner münsterlander, 
Balter, følges med Carlo.Jacob Gades Vej 21: hvid golden 

retriever, Luna, følges med Bjørn og Hanne. 
Jacob Gades Vej 27: sort labrador, Mikkel, følges med 

Bjarne og Lisbeth. 

Drejet 5: sort kryds ung: Vufti, sort kryds gammel: Basti-
an: følges med Henrik og Gitte. 

Drejet 6: sort kryds: Mik, følges med Børge.  
Fortsættes.. 
 



Fortsat… 

Drejet 8: hvid golden retriever, følges med Egon og Ellis. 
Fiskerstræde 1: brun labrador, Zanto, følges med Per. 

Fiskerstræde 6:  2 stk. hvidt kryds Bamse og gult kryds Spa-
nie,  følges med Curt og Mette og Christian. 

Fiskerstræde 8: sort labrador, Emma, følges med Dieter og He-
len. 

Barkegryden 2: en gammel golden retriever Honey, en ung 
golden retriever Bianca, følges med Jørgen og Mette. 

Torøgyden 3: 2stk. sorte cocker spaniels, følges med Vagn og 
Inger. 

Torø Huse Vej 10: tysk korhåret hønsehund, følges med Mor-
ten og Mette. 

Torø Huse Vej 33: Welch Corgi Pembroke,  Mille, følges med 
Ane eller Margrethe. 

Torø Huse Vej 43: hvid samojede, Layca, følges med Freddy og 

Anne. 
Torø Huse Vej 47: lusebrun mops, Hilda, følges med Marianne 

og Brian. 
Saltoftevej 1: kryds, Rasmus, følges med Rune og Paula. 

Saltoftevej 2: 2pointere,  Flosh og ? følges med Helle. 
Saltoftevej 25: lys skotte,  ? , følges med Ulla. 

Saltoftevej 27:   2 x sort formel 1, ? , følges med Hans Ole og 
Elisabeth. 

Alle disse dejlige familiemedlemmer skider 2 gange om dagen 
enten i haven eller på veje og stræder i Thorøhuse eller på 

Drejet, hvor de elsker at løbe frit under kyndigt opsyn af deres 
ejere, som straks tager dem i snor, når det kræves af omstæn-

dighederne. 
Alle hundeejerne samler hundens lorte op i deres haver. Men 

ikke alle gør det der, hvor vi alle skal gå tur over til badebroen 

eller over til Thorø. 
OPFORDRING: HUSK DIN HUNDS LORTE. TAG POSER I 

LOMMERNE. SMID DEM I KOMMUNENS GRÅ SPAND VED 
FORSAMLINGSHUSET ELLER I DIN EGEN SPAND. 

Research: Bolette. 



Thorøhuse Posten 
 

Kære thorøhusere og nyhusere. 

 
Det er Thorøhuse Bylaug, som betaler denne lille fine avis, 

som udkommer 4 gange om året og hvor alle kan skrive i. 
Det har vi gjort smertefrit i mange år, men fra 1. januar 

2011 er vores trykningspris steget med 25% uden varsel 
og det kan økonomien ikke bære. 

Samtidig havde vi sagt ja til den fornøjelige Krimi, som 
kommer netop i år, hvor prisen steg. Havde vi vist det, 

havde vi nok ikke været så store i slaget. 
Men derfor har vi lagt hovederne i blød. Hvad gør vi: 

 

Færre sider. 
Færre numre årligt. 

Færre sider trykt pr. gang. 
Flere medlemmer. 

Højere kontingent. 
Kun på nettet. 

Kun uddelt til medlemmer. 
Flere annoncer.  

……… 
Foreløbig bliver det nr. 1 i dette nummer her i august. Så 

håber vi  at finde en løsning inden december-nummeret. 
I hvert fald er det noget vi er nødt til at have styr på og 

skal diskutere på næste generalforsamling i marts 2012. 
 

Skriv til bestyrelsen. Mailadresser findes på bagsiden af 

dette nummer. 
Bolette Eggers. 

Formand 



Årets Thorøsnaps under produktion 





Opfordring 
Bylauget har modtaget henvendelser om affald kastet i rørene/

sivene. 

I vores formålsparagraf står der at vi vil være med til at holde 

den omkringliggende natur. 

Derfor opfordrer vi alle thorøhuserne til ikke at kaste affald ud i 

rørene/sivene og heller ikke andre steder.  

Brug den nærliggende genbrugsplads til større ting og kommu-

nens affaldsspand ved forsamlingshuset til mindre ting fx hunde-

poser. 

Hilsen Bestyrelsen. 

Kender du Blinde Ole? 
  

Hvis ikke så finder du ham ca. 75 meter fra kysten ud for 
byskiltet på Thorøhusevej. 

Blinde Ole er en stor sten, som mange børn har brugt til 
at bade ved og hoppe på hovedet fra. 

Hvis du ikke kender den, kan du jo prøve at svømme eller 
gå ud for at finde den, ellers må du vente med at se den, 

til den blotter sig ved lavvande. 
  

Margrethe 



Fællesudflugt til Æbelø lørdag d. 20. 

august 
 

Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 08 og kører i egne biler til 

Lindøhoved, hvor ebbevejen til Æbelø begynder. Herefter går 

vi til øen, hvor der er pragtfuld natur, gamle træer, fugle og 
vildt, blomster, osv. Øen er ca. 800 tdr.land stor og hovedsa-

gelig skovklædt. Blev midt i 90’erne overtaget af Aage V. 
Jensens fonde og har herefter fået lov at udvikle sig på natu-

ren præmisser. Forventet hjemkomst kl. ca. 18. 
 

Det forventes man har nogenlunde ”gode ben”. Vi kommer til 

at gå ca. 15 km, heraf 2 km. i vand. Afhængig af tidevand 
fra vand til under knæene til lidt over knæene. Anbefales at 

vade i bare ben. Badesko kan benyttes. Medbring lidt skifte-
tøj, t-shirt, shorts og for en sikkerheds skyld regnjakke. Fri-

tidssko til turen rundt på øen. Herudover anbefales en ryg-

sæk med god stor madpakke, kaffe og drikkevand. Medbring 
også gerne kikkert og kamera. 

 

Fortsættes... 



Fortsat... 

Find selv yderligere info om Æbelø på 
www.nordfynsturist.dk. 

 

Jeppe, der har besøgt øen mange gange, kender forholde-
ne omkring ebbevejen og guider på turen. Evt. spørgsmål 

til Jeppe på tlf. 22871053. 
 

Hvis vejret ikke er til Æbelø går turen til Fjord og Bæltcen-

teret i Kerteminde. 

 

Tilmelding til Hans Henrik, Jacob Gadesvej 11, tlf. 
64711349 el. 42384049. 

 

     Hans Henrik og Jeppe 

http://www.nordfynsturist.dk


 
 … 



Koncerter i forsamlingshuset til efteråret.  

 
Konceptet med folkemusikkoncerter har i år været fokuseret 

på dansk folkemusik. Det skyldes lidt af en tilfældighed men 
også det faktum, at dansk folkemusik efterhånden har fået 

rigtig meget kvalitet at byde på. Vi præsenterede således 
som sidste koncert i foråret en dobbeltkoncert med danske 

Trio Tinus og Trio Mio. Og vi bestræber os på at holde et 
højt niveau på vores koncerter. 

 

Efterårets første arrangement er fredag 16. september, hvor 
vi lægger ud med endnu en dobbeltkoncert. Det bliver et 

gensyn med den engelsk/svenske duo Ian Carr og Niklas 
Roswall, der optrådte i huset i 2005. Carr på guitar og Ros-

wall på nyckelharpe. De kommer sammen med den danske 
duo ”Rannok”, der består af Theis Langlands på klaver og 

Michael Graubæk på violin. Duoen bliver rost for deres høje 

tekniske niveau. 
 

Fredag d. 30. september forsøger vi os med en lidt anden 

genre, nemlig den danske visetradition fremført af Erik Grip, 
som de fleste kender fra radioen.” Velkommen i den grønne 

lund” er vel nok den mest kendte fra Grips lange karriere. 
Grip får følge af pianisten Henrik Gunde, der bl.a. gør sig i 

jazzsammenhænge og som også er fast medlem af Dan-
marks Radio’s Bigband. Vi håber at dette anderledes indslag 

trækker folk til forsamlingshuset. 
 

Fortsættes... 



 

Søndag d. 9. oktober præsenterer vi igen et dansk navn. Og 

et gensyn med Svøbsk, der gæstede huset i 2004. Dengang 
som duo, men nu som trio, idet Jørgen Dickmeiss, violin og 

Maren Halberg, harmonika får følge af Theis Langlands på 
klaver. Trioen kommer i forbindelse med ”spil dansk” ugen 

og vi åbner denne gang dørene for et søndag eftermiddags-
arrangement. 

 

Sidste koncert i efteråret bliver lørdag d. 19. november. Og-
så et gensyn. Baltic Crossing. Denne fantastiske kvintet cen-

treret om danske Kristian Bugge på violin, 2 finner, Esko og 

Annti Järvela på henholdsvis violin og bas samt 2 englænde-
re Ian Stevenson på guitar og Andy May på sækkepibe. 

Denne koncert må især anbefales. 
 

      Jeppe 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Thor Fisk 

Keld Mogensen 
40820030 

 

 

 

 

 

 

 

 

TC Anlæg A/S  Holkebjergvej 58  5250 Odense SV 
Telefon: 70232069  Fax: 70232067 

E meil: tc@tcanlæg.dk 
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FYNS DYRLÆGEHUS  Aps. 
 

MEDICINSK BEHANDLING  

AF HESTE - HUNDE OG KATTE. 

 
Dyrlæge Henrik Ullum 

Drejet 5, Thorøhuse 

Tlf. 41253334 

 

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 
 

Havnen 
5610 ASSENS 

Denmark 

 
Telephone 4564711134 

Telefax 4564711104 
Telex  50807 

E-mail  asv@yard.dk  



 
For to år siden fortalte jeg THORØHUSE-POSTEN om de 

spændende oplevelser, der følger med, når man læser 
GEOGRAFI på Københavns Universitet. For Rasmus´ ved-

kommende har det været Sibirien (x 2), Grønland og Is-
land. Det forløbne år har han skrevet sit kandidat-speciale 

på baggrund af målinger på en bygmark ved Skjern sidste 
sommer, men var lige forbi Wien den første uge af april for 

at præsentere sit speciale på en konference for geofysikere 
fra hele verden. 

 
Fredag den 1. juli kl. 12 bestod Rasmus sin svendeprøve 

med karakteren 12 og kan nu kalde sig  cand. scient. i geo-

grafi og geoinformatik, men nøjes med JENSEN. 
 

 
 Karen-Lise J. 

Vvv 1 
PS 

Jensen er blevet ansat på Geocenter Danmark  

JENSEN´s STORE DAG 





  

 Aktivitetskalender  
Thorøhuse Forsamlingshus 2011. 

 

Onsdag d. 14. september Fællesspisning 

Fredag d. 16. september Koncert – Ian Carr/Niklas Ros
      wall (UK, S) samt Theis Lang

      lands/Michael Graubæk (DK) 
Fredag d. 30. september Koncert – Viseaften med Erik 

      Grip og Henrik Gunde. 
Torsdag d. 6. oktober  Banko 

Søndag d. 9. oktober  Koncert – Svøbsk Trio (DK)  
Mandag d. 10. oktober  Fællesspisning 

Torsdag d. 13. oktober  Banko 
Torsdag d. 20. oktober  Banko 

Fredag d. 28. oktober  Ålegilde 
 

Onsdag d. 9. november Fællesspisning 
Lørdag d. 19. november Koncert – Baltic Crossing (DK, 

      Fin, UK) 

Søndag d. 27. november Julestue 
 

Fredag d. 9. december  Fællesspisning 
Torsdag d. 29. december Juletræsfest 

Lørdag d. 31. december Nytårsfest 
 

 

      Bestyrelsen 

  

Opslag på pælene om tidspunktet for de  
forskellige arrangementer. 

  



Thorøhuse Forsamlingshus 
 

Bestyrelse 
Formand:  Ole Nielsen, Markledet 1 A,  

    tlf. 6471-1044 
 

Næstformand: Anja Larsen, Fælleden 1, 
    tlf. 2681-3342 

 

Kasserer:  John Jensen, Skolebakken 3, 
    tlf. 6471-3651 

 
Inspektør:  Finn Nielsen, Saltoftevej 15, 

 
Sekretær:  Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, 

    tlf. 6471-1053 
 

Medlem:  Paula Lund Jensen, Saltoftevej 1, 
    tlf. 6471-3609 

 
Medlem:  Pernille Hede, Jacob Gades vej 2, 

    tlf. 4089-1150 
 

Suppleant:  Eva Christensen, Jacob Gades Vej  

    15, tlf. 6471-2876 
   

    Thorøhuse Forsamlingshus 
    tlf. 6471-1060 

 

Udlejning:  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, 
    tlf. 6471-1060. 

Hjemmeside: www.thoroehuse.dk  (udlejning og 
    aktiviteter) 

 

http://www.thoroehuse.dk


    BYLAUGETS TELEFON OG MAIL-
LISTE  

       

margrethe.vestergaard@gmail.com 


