
  

 

 

 

 

 

 

 

November 2016 

Svaner i Noret. Foto: Bjarne Toft Olsen 

Eksempler på svanen som 

symbol:  

Til venstre: Miljømærke 

Til højre: De 5 nordiske 

svaner 
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Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen 

 

Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674, 

mobil: 21442498 

Mail: bolette.eggers@mail.dk 

Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf: 

64714400 Mobil: 40174810. 

 Mail: pisa@pisa.dk 

Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen. Ålevejen 3. Mobil: 

21470639. 

Mail: joergeneeg@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob Gades 

Vej 1. Tlf: 64713868. Mobil: 29602070.   

Mail: margrethe.vestergaard@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Lasse Lauridsen: Jacob Gades Vej 

26. Mobil: 23906812. 
 Mail: lasselau@hotmail.com 

Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard. Jacob Gades 

Vej 23. Mobil: 61654640. 

 Mail: bhygaard@gmail.com 

Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf: 

64714661. Mobil:24232507. 

 Mail: nn@asyard.dk 

 

 

 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
mailto:pisa@pisa.dk
mailto:joergeneeg@gmail.com
mailto:margrethe.vestergaard@gmail.com
mailto:lasselau@hotmail.com
mailto:bhygaard@gmail.com
mailto:nn@asyard.dk
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Thorøhuse  Postens redaktør 

Bjarne Toft Olsen 

Ålevejen 11, telefon: 26390999 eller 64712704 

 

Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle  

husstande i byen. Indlæg sendes til: 

btols48@gmail.com 

 

Deadline for næste nummer: 25. januar 2017 

 

Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig. 

Redaktøren har ordet. 

 

Svanesang. 

I gamle dage troede man, at sangsvanens klagende lyde var et tegn på, at 

den skulle dø, men det har absolut ingen ting på sig. I overført betydning 

blev ordet svanesang brugt som metafor på en afsluttet fase på et glorvær-

digt forløb. Er Thorøhuse ved at synge sin ”svanesang”. Nej, på ingen må-

de. Tværtimod. Det bobler af virkelyst alle vegne. Og svaner, dem har vi 

mange af. Dog ikke sangsvaner, men selve Danmarks nationalfugl knop-

svanen. Svanen er blevet et symbol på noget rent og smukt, og det passer 

meget godt på Thorøhuse. Tænk på de svanemærkede produkter som 

shampoo, kosmetik, papir og elektronik. Og hvad med de 5 svaner, der 

symboliserer det nordiske samarbejde? Og hvad med Svanekøkkenet, bal-

letten Svanesøen, Svane lænestolen o.s.v. - fortsæt selv listen. Hvis man 

færdes i Assens på havnen og ved Mølledammen vil man ikke kunne und-

gå at lægge mærke til et svanepar med hele 6 unger, der dagligt fodres af 

kommunens ansatte. De er snart udfarvede i fjerdragten og flyvefærdige. 

Lad os glædes os over de smukke fugle og tænke på H.C. Andersens even-

tyr om ”Den grimme ælling”, hvor der sluttes med ordene: ”Det gør ikke 

noget at man er vokset op i en andegård, når blot man har ligget i et sva-

neæg” (citat frit efter hukommelsen). Bjarne Toft Olsen 
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Ålegilde med bal  
Thorøhuse Forsamlingshus 

Lørdag d. 12. november kl. 18.  
Billetter á 300 kr. kan bestilles hos John på tlf. 30870256 eller 

mail jlped.dk@gmail.com fra søndag d. 23. oktober.  Først forbe-

holdt medlemmer (max. 2 pr. medlem) frem til søndag d. 6. no-

vember, hvorefter billetterne sælges frit. lllk 

 

Efter spisning spiller det populære orkester  

”En lille pose støj” op til dans ca. kl. 21.00.  

Et orgie af Kim Larsen og  

Gasolin-numre. 
bestyrelsen 

http://www.imusic.dk/page/cover/cd-dvd/5099950939022/kim-larsen-2007-en-lille-pose-stoej-cd-og-dvd
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VVS – Ventilation – Blikarbejde 
 Fra ide til virkelighed. 

 Tlf. 64715646  Email mal@boegskov-vvs.dk     
www.boegskov-vvs.dk 

mailto:mal@boegskov-vvs.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
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Kontingent til Thorøhuse forsamlingshus for år 2017 

 

Tiden er inde til opkrævning af kontingent til dit lokale forsamlingshus. 

Vi håber, du vil støtte vores hus med et medlemskab samt deltage i vores 

spændende arrangementer i 2017. 

Ifølge vores vedtægter af 21. marts 2016 § 2, kan alle med adresse i Torø 

Huse og Nyhuse optages som aktive medlemmer med stemmeret på vores 

generalforsamling. 

 Alle med bopæl udenfor Torø Huse og Nyhuse kan optages som passive 

medlemmer, der dog ikke har stemmeret på vores generalforsamling. 

Som medlem af Thorøhuse forsamlingshus har du mulighed for at leje hu-

set til din private fest og samtidig opnå nedenstående fordele. 

Forsamlingshuset kan lejes 3 år frem, og efter 1 års medlemskab opnås der 

en af bestyrelsen fastsat rabat, som i 2017 er på kr. 400 pr. udlejning pr. 

medlemskab, max. 800 kr. pr. husstand. 

Kontingentet for 2017 er på 200 kr. inkl. moms og gælder for både aktive 

og passive medlemmer. 

Dit kontingent for 2017 skal iht. vores vedtægter § 4 c. være indbetalt se-

nest den 31. december 2016. Du kan betale på følgende måde: 

Overføre beløbet til vores bank: Fynske Bank Reg. nr. 6850 Konto nr. 

0000151052 (husk at påføre navn på indbetalingen) 

Vi glæder os til at se dig til vores arrangementer i 2017, og nye medlem-

mer er altid meget velkomne. 

Du kan læse mere omkring forsamlingshuset, samt se vores vedtægter på 

www.thoroehuseforsamlingshus.dk 

Bestyrelsen 
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JULESTUE IGEN I ÅR 

1. SØNDAG I ADVENT 27 NOV. 
FRA KL 13-16 

 
Der vil igen i år blive julehygget om Torøhuserne, 
hvor der kan købes kaffe, gløgg og æbleskiver. 
 
Vi forsøger at etablere flere salgsboder med lidt af hvert. 
Hvis du har lyst til at fylde et salgsbord, koster det 50 kr. i leje. 
 
Er du interesseret i et bord: ring til Vivian 30137156, som er tovholder. 
Først til mølle princippet gælder vedrørende udlejning. 
I skrivende stund (18. november) er 3 borde udlejet. 

Hilsen Vivian, Markledet 1a 

 
 Røde Kors havde landsindsamling den 2. oktober. 
Bolette samlede igen i år ind i Thorøhuse. Hun skriver:  
 
JEG BLEV NR. 1 IGEN.: 2734,-kr. I BØSSEN OG 2X100KR. PÅ 
MOBILEPAY. 
HURRA. 
KH Bolette. 

Julestue 28.11.2010 
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70 gæster til Cd-reception i  

forsamlingshuset søndag d. 9. oktober. 
 

 

Thorøhuse Forsamlingshus deltog søndag d. 9. oktober kl. 14-17 i et 

samarbejde med musikeren og historiefortælleren Carl Erik Lundgaard 

i anledning af udgivelsen af hans seneste cd ”Et kærligt blik”. Arrange-

mentet tiltrak ca. 70 gæster fra nær og fjern.  

Carl Erik spillede et udpluk af sange fra cd’en. Carl Erik har i mere end 

40 år spillet til baller i det ganske land med trioen Lang Linken. Han 

har også som lektor og underviser på Det Fynske Musikkonservatorium 

en stor andel i den store skare af fremragende danske folkemusikere, 

hvoraf mange af dem efterhånden har optrådt i Thorøhuse Forsamlings-

hus. Carl Erik Lundgaard kan også opleves i forsamlingshuset ifb. med 

Juletræ d. 29. december om eftermiddagen. 

Indsendt af Jeppe Nielsen. Foto fra CEL s hjemmeside 
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Thor Fisk 
Keld Mogensen 
40820030 

 
 

Hvornår kommer der ny 
asfalt? 

Efter nedlægningen af fibernet, 
der sluttede i uge 3 2016, skal as-
falten falde på plads, og et nyt 
slidbanelag kommer 1 år efter, 
siger Freddy fra Entreprenørgår-
den. Det glæder vi os til. 
Bolette. Bylauget. 
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FREDDY HAR LØFTET LÅGET AF KASSEN PÅ EN-
TREPRENØRGÅRDEN. 

 
En morgen i uge 41 holdt håndværkerbilen fra entreprenørgården og spærrede 
for broen. ”Hvad har I gang i?”, spurgte jeg. 
”Broen skal repareres”, var det korte svar. 
”Har Freddy endelig løftet låget af kassen på Entreprenørgården?”, spurgte jeg 
igen. 
Tømmeren grinede. 
Og resten af ugen kunne man følge broen helt uden gelænder, og nu med jern-
stolper og nu med fint nyt rækværk. 
Nu skal jeg ikke længere lave sms’er til Freddy: Kære Freddy, Stolpe nr. 2 i høj-
re side fra Drejet sidder løst og dingler, Kære Freddy, Stople nr. 4 i venstre side 
fra Forsamlingshuset sidder løst og dingler, vil du godt få det lavet snarest, Tak 
Freddy, fordi den allerede er lavet. 
Det gamle rækværk var 10 år gammelt. 
De nye tværplanker mellem stolperne er af 
egetræ, stolperne er nu af jern. Og bro-
en er blevet 30 cm bredere. Kig selv på 
plankerne. Hurra. 

 
 

Foto og tekst: 

Bolette Eggers. Thorøhuse 

Bylaug 
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Solsikkekonkurrence har 

vi ikke mere her i Thorøhu-

se, men derfor kan man jo 

godt skryde lidt.  

Saltoftevej nr. 13 kan ingen 

vist slå. Her har vi 2m. og 

65 cm. Godt gået. 

Indsendt af Dorthe Lise 

Christiansen. 
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Her er æbleholdet: Fra 

venstre: Mor Pernille 

med datter Sif foran, 

Valdemar med mor 

Ulla med grå kasket, 

de to søskende Gustav 

og Victoria i rødt og 

yderst til højre Lasse 

fra Bylauget.  

Fotograf Bolette, alle 

fra Thorøhuse.  
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Bylauget var på æblerov med tilladelse i Finn Helmers have og hos Dorte og Flemming, 

Saltoftevej 7.  

Lørdag d. 15. okt. blev æblerne omdannet til Thorøhuse Mosten på Æblefestivalen. Den 

kan opleves til næste fællesspisning. 
  
Kan I gætte, hvor mange kilo vi samlede??????? 

232,5 kg. = 62 bokse á 3L af det reneste, fineste lysegrønne æblemost. 

Det er pasteuriseret og holder til 15.11.2017. Åbnet holder det i 5 uger. Fantastisk. Alle 

deltagere har fået 1 box. Resten kan købes til fællesspisning.  

THORØHUSE MOSTEN står der på etiketten.  

Det gør vi igen til næste år. 
  
Om lørdagen stod Lasse og Bente og Bolette fra Bylauget ved moderstammetræet: Thorø-

huse Æblet, på græsset ved p-pladsen i koldt regnvejr. Lasse grillede pølser, og Bente ser-

verede. Bolette prøvede at hente nogle de mange lystfiskere til de undslupne regnbueørre-

der fra havbruget ved Årø på en hel fyldt p-plads. 
Christian Jensen fra Æblefestivalen fortalte meget interessant om moderstammeæblet, og 

hvordan det vokser. Han havde den ene version af stamtræet med: At der for 30-40 år siden 

skulle tilbygges på Drejet 3, og derfor blev et æbletræ flyttet til P-pladsen. Den anden versi-

on er ældre og stammer fra Børge på Drejet 6: Han fortæller, at stamtræet stammer fra 

Axels have, Drejet 5. (Det store Skipperhus ved siden af Forsamlingshuset, hvor Henrik 

Ullum bor nu). 
Christian havde lavet en fin demonstrationskasse til de 21 gæster, der dukkede op fra 13.00-

16.00. 
Bolette. Bylauget. Tekst og foto. 



14 

 

Er skolen genåbnet?  
Ja, det spørgsmål har redaktionen fået flere gange, men det er absolut ikke tilfæl-

det. Otte navne på postkassen er da imponerende mange. 
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Torsdag d. 29. december er traditionen tro sat af til Juletræ i forsam-

lingshuset. Bestyrelsen har endnu ikke planlagt programmet, men det 

vil formentlig være for de voksne/ældre om eftermiddagen og for bør-

nene om aftenen, ligesom det plejer. Hold øje med opslag på pælene i 

december. 

Foto og tekst sendt til TP 

af Jeppe Nielsen 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 
 

Havnen 
5610 ASSENS 

Denmark 

 
Telephone 4564711134 

Telefax 4564711104 
Telex  50807 

E-mail  asv@yard.dk  

  Vi havde en pragtfuld sensommertur til Thorø. Vi var desværre 

ikke så mange (10), men så var der rigelig mad til os alle. 

Karlo og Mette havde nylavet rygeost, stærk ost og krydderfedt med, og 

Egon havde bagt rugbrød og medbragte både edderfuglepølse og røget kød. 

En rigtig god aften i smukt vejr. Foto og tekst: ”Skriver” Hanne 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42  

Nu er det på plads. Thorøhuse 

cabaretén genopståt i foråret. 

 

Instruktion: Inger Lerche 

Medvirkende på scenen: 

Siff ? (Vi afventer svar) 

Bjarne Toft Olsen 

Bolette Eggers 

Bjørn Birkely 

Christian Hansen 

Bent Østergaard 

Jens Berthelsen 

Tine Lundsgaard Christensen 

Hanne Yderstræde 

Samt en masse andre frivillige. 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

 

Nærmere omtale følger i næste 

nummer af Thorøhuse Posten, 

men der kan allerede nu reserve-

res billetter hos Ursela på 

 

51259250 
 

Plakaten er tegnet af Tine 

javascript:void(0)
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Billetter til ålegilde og bal i forsamlingshuset koster igen i år 300 kr. 

Salget er i denne stund formentlig allerede godt i gang. Efter spisningen 

bliver der mulighed for at få rystet ålene godt på plads. Orkesteret ”En 

lille pose støj” spiller igen i år deres fyldige repertoire af Kim Larsen 

og Gasolin melodier. Billetter kan bestilles hos formanden John Peter-

sen på Saltoftevej, tlf. 30870256. 
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HJÆLPENDE HÆNDER 

 

 

 
HJÆLPENDE HÆNDER: 
Hjælpende hænder er til dig, der står med en mindre opgave, som du måske ikke 

kan klare af helbreds-mæssige årsager. Det kan også være at du mangler lidt vi-

den om, hvordan man gør dit eller dat. Måske har du bare brug for et praktisk 

råd.  Hjælpende Hænder er tænkt som en hjælp, der kan sammenlignes med for 

eksempel en vennetjeneste eller som nabohjælp. 

 

HJÆLPENDE HÆNDER KAN EKSEMPELVIS VÆRE: 
Hænge et billede op - Skifte en pære eller en sikring - Flytte/om rokere mindre 

møbler - Sy en knap i -                    Lidt hjælp til indstilling af tv, computer eller 

radio -  Plante din altankasse - Opsætning af julelyskæder - Slibe knive -  Andre 

små opgaver. 
 

ØNSKER DU HJÆLPENDE HÆNDER: 
Hjælpen er sat til et symbolsk beløb på 20 kroner, som kan komme de Hjælpende 

Hænder til glæde. Du kan komme i kontakt med følgende personer, som måske 

kan løse opgaven eller henvise til andre, som ved mere om netop den opgave, du 

søger hjælp til: 
 

*Bente Hyldgaard  Tlf. nr. 61654640  Lasse Lauridsen Tlf. nr. 23906812 

Karlo Christiansen  Tlf. nr. 23410327 Palle Isaksen Tlf. nr. 40174810 

Jørgen Eeg   Tlf. nr. 21470639 Gunnar Jacobsen Tlf. nr. 20342281 

Bolette Eggers  Tlf. nr. 21442498 Annette Isaksen Tlf. nr. 25797284 

Margrethe Vestergaard Tlf. nr. 29602070 Finn Nancke  Tlf. nr. 20970547 

Berner Nielsen  Tlf. nr. 30891808 Jette Nancke  Tlf. nr. 20970547 

 

*Administrer de beløb som kommer ind i forbindelse med de Hjælpende Hænder. 

Klip ud 
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Hjertestarter-kursus 
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Thorøhuse Bylaug afholdt hjertestarter-kursus lørdag den 8. oktober. 

Instruktør var Henrik Holm-Nielsen, Fiskerstræde 10. Der var ingen 

tilmelding, man skulle bare møde op for at lære eller få det opfrisket. 

 

Der kom 13 meget interesserede thorøhuse-

re. Nøjagtigt det samme antal som i 2015. 

Det er meget optimalt, for alle kan nå at prø-

ve at lave hjertemassage.  

Bylauget har besluttet at gentage kurset 

hvert år. Så kan man repetere, det man har 

glemt, eller komme, hvis man ikke kunne 

sidste gang. 

Hjertestarteren hænger i gangen ind til det 

offentlige toilet i Forsamlingshuset. Der er 

åbent hele året hele døgnet.  

Bolette. Thorøhuse Bylaug. 

 

 

 

Læs historien om Barbersalonen i Thorøhuse på de næste sider 
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BARBERSALONEN 

I THORØHUSE 

  

Den gamle barbersalon på Bagerstræde 11 er blevet renoveret af ejerne: 
Jeppe og Jytte. 
Smukt nyt tag og fine nye vinduer. 
Byens OLDERMAND FOR SNAPSELAUGET, Poul Kastrup, er verdensme-
ster eller thorøhusemester i gamle historier fra Thorøhuse. 
Derfor havde jeg lavet en aftale med ham uden snaps om at fortælle histori-
er om og fra den gamle barbersalon. 
Her blev thorøhuserne barberet og klippet, landmændene fra Saltofte blev 
barberet, og børnene blev klippet, fortæller Poul, som var dreng dengang og 
nu er 91år. 
Vi går i museskridt ned til barbersalonen. Poul viser mig, hvor barberstolen 
stod, lige indenfor til venstre, og de 4 ventepladser langs væggen til ven-
stre. Hele huset er kvadratisk og vel 5m2. Foran barberstolen var spejlet på 
væggen. 
Det kostede 50 øre at blive barberet eller klippet. 
Martin Jensen var frisøren. En af de 9 børn inde fra Bageriet, huset ud mod 
Skolebakken. Hanse var bager i Assens, Peter var sliber på sølvvarefabrik-
ken i Assens, Lauritz var bager i bageriet i Thorøhuse, Erna i København, 
Grethe i Odense, Johannes var bager i København, Niels var bager rundt 
omkring og sliber på sølvvarefabrikken, Anders var guldsmed og blev gift 
med Gudrun, Saltoftevej og far til Karen-Lise, Vandværksvej. 
Anders lærte Poul at cykle, og Johannes passede Poul, når det var nødven-
digt. Poul var nemlig enebarn. 
Martin barbers far, Christian murer fra Jylland, byggede barbersalonen, mo-
ren hed Katrine. 
Da Poul var 6-8 år, hjalp han frisøren med at hente øl hos købmanden, 
Hans Jensen, til de ventende kunder. På en formiddag kunne han tjene 1kr. 
Da han var 10-11 år, røg han pibe. Det vidste hans forældre ikke noget om. 
”Hva ska du dreng, ha noe tobak, kom her og få noe til din pibe”, råbte Mar-
tin barber til ham. Poul havde pibe og tobak liggende i en skuffe i salonen. 
Da Poul var 12-13 år, havde han en bøsse, en doublé. Geværet og patroner 
var gemt i bageriet. Det vidste forældrene heller ikke. Poul tjente 10 kr. om 
søndagen ved at køre brød ud til Saltofte og Sønderby på en budcykel. 
Lauritz bager, bror til Martin frisør, havde brød- og isudsalg på Jacob Gades 
Vej 5. 
Bøssen havde Poul med på Drejet, når mændene gik på jagt. Så sad han i 
Noret og skød de anskudte ænder. 
Når Poul var enebarn, måtte han finde på noget udenfor forældrenes ræk-
kevidde. 



23 

 

På en tur til Saltofte med bagerbrød var der en gammel kone, Ane. Poul 
havde nogle vorter, og Ane tog en stor brødkniv. ”Vil du af med dem?” 
spurgte hun Poul. Det turde han ikke. Så lagde hun kniven til side, hænder-
ne på ryggen og bad en bøn for Poul og vorterne. 2 mdr. efter var vorterne 
væk og har aldrig været der siden. ”Se, det var tider!” siger Poul. 
En anden historie var om Christian rygemand, som havde en talefejl. Han 
kravlede i seng med en stor, tyk kone, og der var gevinst med det samme. 
Han havde fået et par naps, og nu ville han have et par nys. Han sagde til 
Poul: ”Hvis du er dårlig, Polle, så kør til Assens og få noget øl og tusse, så 
går det hurtigt over. 
Martin barber var ungkarl og afholdt og glad for børn og en dygtig murer, 
fortæller Poul. Han byggede et hus på Lundshøje 4 med hønsehus. I høn-
sehuset blev der nu barbersalon. Det er nu revet ned og erstattet af det nu-
værende, hvor Merete bor. Og Poul kunne blive ved at fortælle. ”Ved du for 
resten, hvorfor fuglene fløjter om morgenen?” ”Nej”. ”Det er fordi de ikke vil 
ud af fjerene.” Men snip snap snude, nu er historien ude. 
Skrevet af Bolette og fortalt af Poul Kastrup, Lundshøje 6. 
 

Foto: Bolette Eggers 
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Lokalplanen overtrumfer planloven 
 
Her følger en korrespondance mellem Bylaug og Assens Kommune. 
 
Margrethe Vestergaards Mail: 
  
Hej Anne-Mette Møller Seeberg. 
  
Jeg siger også tak for en god dialogaften 8. sept. med politikerne. I min 
gruppe "Assens skal være et godt sted at bo" blev det nævnt, at kommu-
nen så positivt på, at helårshuse kunne få ændret status til sommerhu-
se. 
  
Jeg bor i Thorøhuse, og her er pt. et hus til salg på Jacob Gades Vej 9 
til 590.000 kr. Jeg er blevet gjort opmærksom på, at ejendomshandleren 
har haft mange henvendelser fra folk, som ønsker at købe det som som-
merhus, og at denne mulighed skulle undersøges hos kommunen. 
  
Thorøhuse Bylaug ønsker, at man ikke straks giver en sådan tilladelse, 
da mørke, ubeboede huse giver en død, trist og mørk by om vinteren.  
Forfaldne huse er selvfølgelig heller ikke sagen, derfor mener vi, at hu-
sene skal have været til salg over en længere periode inden kommunen 
kan ændre status på husene.  
  
Vi håber, at du vil bringe dette videre til beslutningstagerne, og at vi får 
en tilbagemelding om deres synspunkt. 
  
Venlig hilsen 
 Margrethe Vestergaard 
 Thorøhuse Bylaug. 
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Svar fra Assens Kommune: 
  
 
Kære Margrethe Vestergaard. 
Du har ret i, at Assens Kommune generelt ser positivt på, at 
helårshuse kan få ændret status til sommerhuse. 
  
Men statusændring til sommerhus kan ikke ske, hvis ændringen 
er i strid med planlægningen for området. 
  
Torø huse er omfattet af Lokalplan nr. I-B3202. Lokalplanen ud-
lægger området til boligformål – som helårsbeboelser. 
  
Så netop i Torø Huse kan der ikke ske statusændring fra hel-
årsbolig til sommerhus. 
  
Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål. 
  
Venlig hilsen 
  
Mona Nielsen 
Teknisk Designer 
  
Assens Kommune 
Plan og Kultur 
Rådhus Allé 5 
5610 Assens 
  
Tlf.: 6474 7520 
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Historien om en fisk 
  
 Nu ved alle Thorøhuse fiskere jo, at der ikke er flere fisk i vandet, ligesom 
alle jægere bare ved, at tamme velnærede huskatte udgør et stort problem for 
kronvildtbestanden. 
Men der er jo altid undtagelser.. 
 Fisken er en lange, Molva molva på latin, fanget på 150 m. dybde langt ude 
på et vrag i Nordsøen på en to-dages tur i august sammen med bl.a. vores Lasse 
og Carl-Emil fra Thorøhuse. 
 Langen er ”lang”, ca. 170 cm. Og vægten stoppede ved 23 kg.  Dk. Rekor-
den er 28 kg., og så vidt jeg kan se, er min fisk det største dansk stangfangede 
eksemplar siden 1995. (måske ?) 
 Det er en underlig drabeligt udseende og meget slimet og glat torskefisk. 
Den minder lidt om en kæmpe ål også pga. det meget tykke skind. 
I de dybe norske fjorde fanges en del store langer,  og også her kommer lystfi-
skerfangede fisk over 20 kg.  i lokalaviserne.  
  Nu er lystfiskere jo ikke særligt overtroiske, men den opmærksomme læser 
kan på billederne se, at jeg har den samme blå t-shirt på ved en tidligere god 
fangst af en sej på 13 kg. i 2015. 
 Derfor vil jeg bære denne gode t- shirt, når vi forhåbentligt gentager fisketu-
ren næste år. 
 Som spisefisk er langen lidt ligesom en torsk, dog mere fast og sammen-
hængende og selvfølgelig enormt velsmagende. 
  Knæk og bræk til alle ! Med venlig hilsen Uffe Pihl 
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Sognepræst i Sønderby-Kærum Kirker Rikke Graff Pickardt 

Kristensen er inviteret af Thorøhuse Posten (red.) til at skrive 

en klumme. 

Billedet er taget fra www.assensprovsti.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den glade giver 

 

For nylig talte jeg med konfirmanderne om nadveren i guds-

tjenesten. En af konfirmanderne udtrykte det sådan, at nadver 

er Guds måde at dele med os. 

Og sådan kunne vi sige om mange ting. Også om efterårets 

gaveregn fra oven, hvor frugter bugner på træernes grene, og 

bær og nødder høstes, og vi blot skal række hænderne ud og 

plukke det; ja, også her giver det mening, at tolke det sådan: 

At det er Guds måde at dele med os. 

For nogle er det ”bare naturen”, en naturlig proces, en kerne, 

der spirer og bliver til et træ. For andre er det et mirakel. For 

nogle er nadver blot en tør kiks af mel og vand og en sjat 

portvin. For andre er brød og vin efter indstiftelsesordene vir-

kelig Jesu Kristi legeme og Jesu Kristi blod. Vi indoptager 

Kristus, så han lever i os. 

Den, som tror, forstår, hvad det betyder, at Gud deler med os. 

Der findes en fortælling, som jeg ofte tænker på i forbindelse 

med nadveren i gudstjenesten. Den handler om en mand, der 

får uventet besøg.  

Manden i fortællingen er biskop og har ry for at være et godt 
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menneske. En kold, mørk og regnfuld aften banker det på bi-

skoppens dør. Han lukker op, og derude i regnen står en 

fremmed og spørger om husly for natten. Manden beder ham 

indenfor. Han åbner sit hjem for den fremmede, han dækker 

op med husets sølvtøj og finder mad og vin frem, så den 

fremmede kan spise sig mæt. 

Rummet lyses op af lyset fra to smukke sølvlysestager. Den 

fremmede bemærker stagerne, og manden fortæller, at det er 

lysestager, han har arvet, og at han dagligt glædes over dem.  

Manden reder op til den fremmede, og de går til ro for natten. 

Ud på natten vågner manden ved, at hundene gør, og han går 

ned i stuen for at se, hvad der er på færde. 

Han ser, at den fremmede er væk, og han ser også, at alt sølv-

tøjet er væk. 

Ved daggry banker det atter på biskoppens dør.  

Igen står den fremmede udenfor, men denne gang i selskab 

med byens to betjente. Med stolthed i stemmen fortæller den 

ene betjent, at de har fanget tyven. De så straks sammenhæn-

gen mellem den lurvede fremmede og sækken på hans ryg. 

Og ved nærmere undersøgelse viste det sig at være en tidlige-

re tugthusfange. Og ja, som betjenten siger, én gang tyv, altid 

tyv. 

Biskoppen ser ned i sækken og ganske rigtigt. Sølvtøjet er 

hans, mærket med hans monogram. 

Biskoppen ser på den fremmede og siger så til de tre afven-

tende, - lige et øjeblik. Han vender sig rundt og går ind i hu-

set, ind i stuen, hen til bordet, hvor den fremmede og han 

selv havde siddet aftenen før. Så tager han de smukke sølvly-

sestager, der står på bordet. 

Han går ud til betjentene og den fremmede og lægger de to 
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stager ned i sækken til resten af sølvtøjet og siger, - her, jeg 

sagde jo til dig, at du skulle tage dem med også. Det er dit, gå 

ud i verden og gør godt. 

Under nadveren rækkes sølvbægeret til os. Gud deler med os, 

kvit og frit, og helt gratis, siger han, - vær så god og gå så ud 

og gør godt. 

Efterårshilsen fra pastoren. 
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Som bekendt er der her til efteråret valg til Kærum sogns me-
nighedsråd. Ved fristens udløb var der kun indleveret en liste, 
hvilket betyder at selve valghandlingen er aflyst. De personer, 
der er valgt til rådet, er derfor de personer der er opført på den 
pågældende liste. Følgende er valgt til Kærum sogns menig-
hedsråd: 
 
Jørgen Madsen - Gl. Ebberup  
Lene Kastrup - Thorøhuse 
Kirsten Elvar Andersen - Thorøhuse 
Jytte Dalsgaard - Melby 
Bjørn Birkely - Thorøhuse 
 
Suppleanter: 
 
Inger Lerche - Thorøhuse 
Inger  Birkholm Jensen -  Gl. Ebberup  
 
 
Rådet konstituerer sig sidst i november.  
 
 
Valgbestyrelsen  
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Det er ganske vist! 
  

”Det er en frygtelig historie!” sagde en Høne, og det omme fra den Kant af Byen, 
hvor Historien ikke var passeret. ”Det er en frygtelig Historie i Hønsehuset! Jeg tør 
ikke sove alene i Nat! Det er godt vi er mange sammen på Hjalet!”- Og saa fortalte 
hun saa Fjedrene reiste sig paa de andre Høns og Hanen lod Kammen falde. Det er 
ganske vist! 
  
-at i Thorøhuse er der flinke mennesker, der udviser høj hensyntagen til naboer, 
genboer og andet godtfolk, der dagligt nyder udsigten til mark og hav. 
  
Blev for nylig ”helt rørt og glad i låget,” da jeg henvendte mig til mine genboer. Jeg 
var lidt genert og nok lidt nervøs for at blive opfattet som et ”brokkehoved, men fik 
afleveret mit ærinde som i den grad blev modtaget med åbne arme i en herlig kon-
struktiv dialog. 
  
Jeg synes, alle fortjener et godt naboskab, og at man selv kan /skal bidrage. TAK til 
dem der lagde ”ører” til min bøn- nu kan jeg nemlig igen skue/se ud over havet. 
  
Af H.C.Andersen og Knud Borgersen, Skolebakken 9. 
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Fangstrapporter efter udslip. 
 

Overskriften er navnet på en offentlig gruppe på Facebook, og den er som 

det antydes, opstået efter påsejlingen af et havdambrug mellem Assens og 

Årø. Op mod 80.000 regnbueørreder undslap, og de færdes nu rundt i Lil-

lebælt. Til stor ærgrelse for ejeren Snaptun Fisk Eksport A/S i Snaptun, 

men til fryd for lystfiskere og erhvervsfiskere.  

På facebookgruppen deler lystfiskere fangstrapporter og tricks med hensyn 

til agn og grej, de fleste opslag er med billeder af de store fisk. 

Og det trak mange til Thorøhuse og omegn for at prøve lykken, men kun 

få havde heldet med sig. En eftermiddag talte jeg 25 lykkeriddere ude i 

vandet ved Nyodde og Gammelodde. Jeg talte med et par, der kom fra 

henholdsvis Slagelse og København. De havde ikke heldet med sig, men 

en anden fisker fik kroget en ørred i rygfinnen og endnu en i halefinnen. 

Inkarnerede lystfiskere har kun et skuldertræk og en hånlig bemærkning til 

overs for dem, der går efter disse ”burhøns”. Men de smager godt, skulle 

jeg hilse og sige. Det er jo ikke en naturlig fisk i Lillebælt. De undslupne 

fisk spreder sig fuldstændig vildt og kan 

allerede dagen efter udslippet være op 

til 50 km væk ifølge biologer fra Dan-

marks sportsfiskerforbund.  En stor del 

af dem vil søge mod ferskvand i jyske 

og fynske åløb. Her vil de kunne gøre 

skade på den naturlige bestand af havør-

reder, der gyder. 

 

 

 

Billedet til højre: 
 
To heldige lystfiskere her til morgen 
(14. oktober). P-pladsen har været 
fyldt med biler siden i mandags. Ikke 
alle var så heldige som disse to. 

Foto og tekst: Bolette 
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En heldig lystfisker ”fanget” af TPs 

fotograf på Drejet en søndag efter-

middag. Det var desværre ikke den 

unge mand på billedet, der fangede 

denne krabat. 

 

Foto og tekst: 

Bjarne Toft Olsen 
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Thorøhuse Forsamlingshus 
Bestyrelse 

 
Formand:  John Pedersen, Saltoftevej 2A, tlf. 30870256 

  Email: jlped.dk@gmail.com 

 

Næstformand  Ole Nielsen, Markledet 1, tlf. 22718958  

  Email: oletoroehuse@gmail.com 

 

 

Kasserer  Ursela Nielsen, Jacob Gades Vej 11, tlf. 51259250 

  Email: ursela.hanshenrik@mail.dk 

 

Sekretær  Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053 

  Email: jepfyn@gmail.com 

 

Inspektør  Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623 

 

Medlem  Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150 

  Email: pernillehede@hotmail.com 

 

Medlem  Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209 

  Email: carlskolebakken@gmail.com 

 

Suppleant  Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15, tlf. 40383126 

  Email: s.lyse@os.dk 

 

Udlejning  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060 

  Email: myrfyn62@gmail.com 

 

Hjemmeside  www.thoroehuse.dk  (udlejning og aktiviteter) 

 

 

 

Thorøhuse d. 1. februar 2016 

mailto:jlped.dk@gmail.com
mailto:oletoroehuse@gmail.com
mailto:jepfyn@gmail.com
mailto:pernillehede@hotmail.com
mailto:carlskolebakken@gmail.com
mailto:s.lyse@os.dk
mailto:myrfyn62@gmail.com
http://www.thoroehuse.dk
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Mågeskræmmere i form af 

robotter, drager og droner. 

Hvad siger du til den form for  

Dyrplageri? Hvad bliver det 

næste?  Jeg har hørt, at forsva-

ret har købt  jagerfly af  typen  

F35 Joint Strike Fighter. 

Ja, det er ganske vist og trist. 

Vi lever i en ond verden, hvor 

vi er lovløst jaget overalt. I 

gamle dage var der mere re-

spekt for os. Vi blev malet på 

porcelæn og de fodrede os 

med smørrebrød, når vi fløj 

efter Storebæltsfærgerne. 


