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Jan Klint fra Kolonierne har sendt ovenstående foto af H - 

et overrakt  som blomsterdekoration fredag den 19. juni  
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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 

 

Hjemmeside: www.thoroehuse.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 og i Nyhuse. Indlæg sendes til: 
btols48@gmail.com 

 

Deadline for næste nummer:  25. oktober 2020 

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

Redaktøren har ordet. 

Michael Iwersen har på mange måder gjort sig positivt be-

mærket. Han svømmede lige en tur rundt om Bågø fra 

Thorøhuse godt hjulpet af familie og lokale i følgebåde, han 

har søgt og fået job som centerleder i Arena Assens, han og 

familien er flyttet til Thorøhuse, han har gennemført en 

ironman og så har han skrevet en bog om livredning. Oplist-

ningen er langt fra fyldestgørende.  

Men ikke mindst har han sat sig i spidsen for et projekt 

Thorøhuse Livredderklub, som hver mandag aktiverer alle 

aldersgrupper i et fællesskab omkring vand.  

Michael har været projektleder i projekt ”Respekt for vand” 

som er et samarbejde mellem Dansk Svømmeunion og  

TrygFonden. 

Fra min side skal der lyde et held og lykke med det nye job 

og et rungende: Respekt for Michael 

Bjarne Toft Olsen 

mailto:btols48@gmail.com
mailto:btols48@gmail.com
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VVS – Ventilation –Blikarbejde 
Fra ide til virkelighed. 

Tlf. 64715646 Email mal@ boegskov-v vs. dk 

 ww w. boegskov-v vs. dk  

mailto:mal@boegskov-vvs.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
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Nu staves Thorøhuse med H og i et ord 
  
Vores H-sag (se status i maj udgaven) blev behandlet ved et møde 
(online) i Stednavneudvalget den 28. maj. Samme dag fik vi videre-
sendt kopi af denne besked: 
  
”Kære Karin Kærgaard/Assens Kommune. 
Det skal hermed oplyses, at Stednavneudvalget på ordinært 
møde nr. 177 dags dato har besluttet at imødekomme kom-
munens ansøgning om omautorisation af ø-navnet Torø til 
Thorø tillige med omautorisation af det heraf afledte sted-
navn Torø Vig til Thorø Vig. Ligeledes indstilles øvrige sted-
navne, som er afledt af ø-navnet, formelt til omautorisati-
on: Torø Banke > Thorø Banke, Torø Rev > Thorø Rev og 
Torø Sund > Thorø Sund. 
Stednavneudvalget har endvidere besluttet at imøde-
komme omautorisation af landsbynavnet Torø Huse 
til formen Thorøhuse. 
Stednavneudvalget indstiller de pågældende stednavne til 
omautorisation/autorisation i Kulturministeriet inden for en 
uge. Herefter kan sagsbehandlingen vare i op til fire uger. 
De nye stavemåder er formelt gældende, når den endelige 
skrivelse fra Kulturministeriet foreligger. Skrivelsen frem-
sendes Assens Kommune, så snart den kommer Stednavne-
udvalget i hænde. 
Til orientering 
Det er i afgørelsen vægtet, at Københavns Lærerforening, i 
modsætning til tidligere, billiger en omautorisation af ø-
navnet, at der foreligger veldokumenteret lokal opbakning 
og at der er præcedens for omautorisationer fra T-former til 
Th-former. Forleddet i Torø Huse er muligvis slet ikke ønav-
net (Markbogen 1682 Tore Huus, Markkort 1828 Torrehu-
us), men det er tidligt opfattet som sådan (Videnskabernes 
Selskabs Kort 1772-76 Torøe Huuse) og bør derfor følge ø-
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navnet. Der er tradition for at autorisere stednavnetypen 
(stednavn + efterled i flertal) i former, hvor leddene sær-
skrives, fx Amager Huse, Balle Huse. Den lokale udtale 
med lige stærkt tryk på begge led (Torø Huse) tilsiger til-
lige en sådan særskrivning, jf. retskrivningsordbogens § 
18, stk. 2. Der er dog adskillige undtagelser i stednavne, 
fx i sammensætninger med ‑gårde, fx Allindemaglegår-
de. Der er også eksempler på sammenskrivning med ef-
terleddet ‑huse, fx Almindehuse og Nødebohuse, som 
skaber præcedens for formen Thorøhuse. 
På den baggrund har Stednavneudvalget besluttet 
at indstille de ansøgte former, Thorø (Thorø Vig 
mfl.) og Thorøhuse til autorisation i Kulturministeri-
et. ” 
Venlig hilsen 
  
Rikke Steenholt Olesen 
Lektor, ph.d., formand for Stednavneudvalget 
  
Sagen blev så sendt videre til Kulturministeriet for endelig formel 
godkendelse. 
  
Jeg kan meddele, at vi den 29. juni fik meddelelse om at Kulturmi-
nisteriet har godkendt sagen og bekræftet dette til Assens Kommu-
ne. 
  
Herefter er det sket det, at Assens Kommune har sat Entreprenør-
gården i gang med at lave nye skilte. Skiltene forventes færdige til 
opsætning, således at vi behørigt kan markere sagen. 
  
Thorøhuse Bylaug inviterer derfor til at Vi fejrer THORØHUSE 
med H og i et ord fredag den 14. august fra 16 til 18. Se opslag i 
byen og her i Thorøhuse Posten. 
  
Til alle der har en flagstang: Husk at hejse flaget hele dagen! 
  
/ Jørgen Eeg Sørensen 7. juli 2020 
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Vi fejrer THORØHUSE  
med H og i et ord 

Fredag den 14. august  
kl. 16:00-18:00 

PROGRAM 
 

      16:00 Afsløring af nyt bynavneskilt  
 v/Borgmester Søren Steen Andersen  
 Vi mødes v/ byskiltet på Thorøhusevej 
  

      16:30 Åbent hus ved/i Forsamlingshuset 
 Taler – Sang – Musik – Grillpølser –   
 Vand og Øl 
 

Alle Thorøhusere er velkomne! 
 

Husk, at vi jo flager den dag! 
 

Arrangør: Thorøhuse Bylaug 
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Revysangens Genklang  

revyviser fra den danske sangskat. 

I mere end 100 år er der blevet lavet revy i Danmark og revyhistorien er 

fyldt med spændende og flotte revyviser. Sjove, alvorlige og eftertænk-

somme viser har præget den danske revyscene. 

Revysangens Genklang er en duo bestående af Birgitte Antonius og John 

Skou, der har specialiseret sig i revyviser og historien bag de enkelte vi-

ser. I kan derfor forvente en musikalsk tidsrejse med nedslag i dansk re-

vys historie med nogle af de sange, der har betydet mest for både revyen 

og revyvisetraditionen. Der bliver fremført viser af bl.a. Liva Weel, Dirch 

Passer, Elga Olga, Preben Uglebjerg, Marguerite Viby og Lily Broberg. 

 Koncerten er en mini kabaret, hvor musik, sang og anekdoter om revyvi-

serne er i højsædet. Vi lægger vægt på formidling og fortolkning af tek-

sterne. Man kan derfor forvente at få en helt ny og anderledes oplevelse 

af revyviser, som man ellers troede man kendte. 

 Og samtidig er der rig lejlighed til at kunne nynne med på de viser, der i 

dag nærmest er gået hen og blevet folkeeje. Og mon ikke Jacob Gades : 

”Maggiduddi og jeg” også er med, nu da komponisten faktisk boede i 

Thorøhuse. 

Foredraget er arrangeret af AssensBibliotekerne og Thorøhuse Forsam-

lingshus. 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er absolut nødvendig på 

www.assensbib.dk 

Der er mulighed for køb af drikkevarer. 

Foredraget er en del af Assens Kommunes Spil Dansk arrangementer. 

Det er i Thorøhuse Forsamlingshus tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00 og 

varighed er ca. 1 ½ time. 

P.S. Oplysninger om tilmelding  kommer senere på hjem-

mesiden  

http://www.thoroehuseforsamlingshus.dk/   

og på Facebook: Thorøhuse 

http://www.thoroehuseforsamlingshus.dk/
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40820030 

Revysangens Genklang er en duo bestående af Birgitte Antonius og John Skou, 
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 25. JUNI 2020 HOS JØRGEN 

Deltagere: Bolette, Palle, Margrethe, Lasse, Bente samt Jørgen (referent) 

Referat af møde 20. april 2020: Er godkendt og har været ophængt i infoskab si-

den april 2020. 

 Evaluering af aktiviteter siden sidst:  

- 19.6 var vi inviteret til reception på Thorø. Anledningen var en omfattende reno-

vering af Thorøgaard, hvor forretningsfører for Kolonierne, Søren Freiesleben 

fortalte om det gennemførte håndværksarbejde, samt redegjorde for beslut-

ningen om at følge vores opfordring til at stave øens navn med h – Thorø. Bo-

lette og Jørgen overrakte en flot H-formet blomsterdekoration og ønskede 

tillykke. Der var rundvisning i de nyrenoverede lokaler. Mange Thorøhusere 

deltog på trods af et øsende regnvejr. 

- Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug den 28. maj blev aflyst/udsat grundet Co-

vid-19. Se nedenfor.          - Formandens beretning kan læses i majudgaven af 

Thorøhuse Posten.  

 Aktiviteter i den kommende tid:  

 Generalforsamling NY DATO: torsdag den 3. september 2020 kl. 18:30; opslag 

herom i uge 32. 

§18-tur: Vi har igen i år modtaget tilskud. Turen bliver den 8. juli og går til CLAY-

museum i Middelfart. Der køres i private biler. 24 er inviteret.. Bente og Bo-

lette er arrangører. 

H-sagen (Thorøhuse med h og i et ord) fejres fredag den 14. august fra kl. 16 i for-

samlingshuset (opslag)  

Nyt fra formanden: 

Et klatrestativ ”Abelandet” til opsætning på græsarealet v/ P-pladsen er efter un-

derskrift af Saltofte Oldermandslaug, som ejer af matr. 67 behandlet i Kystdi-

rektoratet og godkendt 28.april 2020. Efter 4 ugers klagefrist, ingen klager. 

Borgergruppemødet 17. juni vedtog ved afstemning at opsætte det i uge 

32/33 ved hjælp  af ”Svendeklubben”. 

Tema for Årets Landsby skal indeholde tiltag i forhold til Covid-19. Det besluttedes, 

at vi ikke kandiderer, 

Der er igen i år Æblefestival. Den 4. oktober er der æblekagebagedyst i Thorøhuse 



12 

 

Forsamlingshus, hvor Lise Arnecke igen er tovholder.  

Nyt fra øvrige b-medlemmer:  

- Jørgen: Om H-sagen: Endelig godkendelse og autorisation forventes sidst i 

juni fra i Kulturministeriet. Der forberedes en festligholdelse af sagen fredag 

den 14. august fra kl. 16 i forsamlingshuset. Opslag følger. - Palle: Fortalte om 

sin deltagelse i projektet ”Multifunktionelle stier” arbejdsgruppe for ”Sikker 

skolevej Ebberup-Thorøhuse-Assens”. Man gør klar til en politisk behandling 

og principgodkendelse.            - Margrethe: Om trafikken og biler med trailers 

i kø på Torø Huse Vej fra Ringvejen til Genbrugspladsen pga. nye åbningstider; 

Bolette kontakter Vej & Trafik herom. 

 6. Medlemmer: Palle oplyste at vi har 152 medlemmer pt.  

 7. Økonomi: Palle orienterede om vores økonomi. 

8. Thorøhuse Posten. Deadline for næste udgave 24. juli.  

 9. Anden PR. – Der var ikke noget til punktet. 

10. Eventuelt: Næste møde hos Bolette tirsdag 29. september kl. 10:30 

Mødet blev afsluttet kl. 12:06 



13 

 

Medlemstilbagegang – coronaen eller hvad 

….? 

Tak til de over 150, som har betalt kontingentet for 2020 – men med 168 medlem-

mer i 2019 må det jo p.t. noteres som en tilbagegang. 

Året er heldigvis ikke slut endnu og vi har endnu ikke afholdt vores generalforsam-

ling på gr. af coronaen, som har begrænset forsamlingsfriheden. Normalt er der 

nogle få, som betaler kontant denne aften.  

Ingen girokort i 2020 – ændret opkrævning  

Tidligere år er der omdelt et girokort til alle postkasser som et tilbud om at bakke 

op om Bylauget og være medlem. Det er ret tidskrævende at udfylde 142 girokort, 

men en dejlig gåtur med at dele dem ud.  

I år valgte jeg at sende en hilsen på mail til over halvdelen, som jeg har en mail-

adresse på, mens i andre fik en hilsen i postkassen. 

 

Så nu sidder vi i bestyrelsen og hiver os i håret over, om det er den ændrede form 

for kontingentbetaling, der skyldes tilbagegangen …. eller om vi i bestyrelsen får et 

hip om, at vi skal anstrenge os lidt mere for at opnå jeres opbakning. Det hører vi 

da gerne om med en konstruktiv snak eller mail direkte til en i bestyrelsen. 

Det kan jo også bare være en forglemmelse i hverdagens travlhed, som gør at I 

ikke lige fik betalt og så kan det jo heldigvis nås endnu ☺ ☺ ☺ 

Bedste sommerhilsner fra kassereren 

PS! – jeg samler fortsat på mail-adresser, så send mig gerne en mail. 
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Skolebarn i Thorøhuse 1960 til 1964, 

hvor skolerne blev nedlagt. 

 

I 1960 var skolestarten i Kærum Sogn flyttet til august; andre steder i landet 

var dette allerede sket i årene før. Indskrivningen til 1. klasse var derfor i 

april måned samme år, og det var blevet min tur. Vi var hele ti børn, som 

blev indskrevet, tre piger og syv drenge -fire af os bor her stadig. Det store 

kastanjetræ på Saltoftevej blev plantet ved min indskrivning. 

Forskolen på Skolevejen 

Endelig oprandt den store dag for skolestarten d. 12. august 1960. Nyt tøj og 

store forventninger og så var det regnvejr, så herlighederne blev skjult af 

regnfrakke på den korte vej fra mit hjem til forskolen. Ingen forældre var 

mødt op, og festlighederne bestod af anvisning af pult og sidekammerat, en 

sang og så det helt store: en læse- og skrivebog, Ida og Erik, et regnehæfte, 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

begge med navn på, samt en salmebog til låns. Om vi fik det første salme-

vers for til udenadslære allerede den dag, husker jeg ikke. Men efterføl-

gende var det flere vers om ugen, der skulle læres. En skoleuge var man-

dag til lørdag; lørdag dog kun til middag. 

Vi gik to årgange sammen og sad i hver sin række i forskolen hos lærerin-

den. 1. og 2. årgang begyndte skoledagen kl. 11, hvor 3. og 4. årgang, som 

var mødt kl. 8, fik fri. Når vi mødte kl. 11, var der spisefrikvarter med 

madpakker ved 12-tiden og siden leg på legepladsen i 15-20 minutter og 

bagefter undervisning til kl. 14.30 med et kort frikvarter ind i mellem. Vi 

var ude i al slags vejr, og der var ikke læskur til regnvejr, så vi kunne væ-

re noget anløbne, når lærerinden viste sig i døren, og vi skulle ind; ingen 

klokke eller kalden. Jeg husker ikke, om der var en håndvask i gangen, 

hvor overtøj og sko skulle anbringes. 

Lærerinden husker jeg som mild og bestemt. Hun var en autoritet, som vi 

respekterede og ikke modsagde. Kontakt til hende blev taget ved at række 

hånden op og vente, til hun sagde ens navn. Jeg vidste faktisk ikke, hvad 

hun hed i starten. Der var lokummer i et rødt skur ved siden af garagen, 

og engang, hvor jeg havde et ærinde dér, lå der en lort på brættet. Hvor-

dan jeg fik sagt det til lærerinden, husker jeg desværre ikke, men jeg har 

sikkert været helt perpleks og pinligt berørt over at skulle sige det unæv-

mailto:asv@yard.dk
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nelige til hende. 

Fagrækken var lang: læsning og skrivning og regning hver dag desuden 

bibelhistorie, danmarkshistorie, geografi, tegning og håndgerning fordelt 

over ugen. Gymnastik var kun i sommerhalvåret, og det bestod af rund-

bold på legepladsen, hvor lærerinden talte points. Når en af drengene skød 

en lang bold, som havnede i krattet ved den store skole, blev der råbt 

STOOOP, og en af os kravlede gennem hækken for at finde bolden. Man 

måtte altså ikke løbe på sådan dejlig lang bold, før den var fundet, og der 

blev råbt LØØØB. 

Legepladsen havde ingen belægning, men var ren jord og grus, som vi 

muntrede os med på forskellig vis. Med pinde tegnede vi forskellige lege, 

f. eks. krig, paradis og rundboldbane. Vi, pigerne, kastede også med høn-

seringe, når det var moderne.  I regnvejr lavede vi kanaler og plørepøle, 

som vi stod og trampede i et helt frikvarter; derfor min undren om hånd-

vask. En meget yndet leg om efteråret var at samle store bunker blade. I 

den sydlige ende af legepladsen stod der 10-12 meget høje søjlepopler, 

som leverede millioner af blade, som vi samlede i en masse aflange bun 
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ker, som vi så sprang over i en slags hækkeløb. I sne- og frostvejr lavede 

vi hver sin istop, som vi bearbejdede med fødderne, til den var spejlblank. 

På vej til skole mødte jeg ofte Jacob G på hans daglige vandring mod 

Saltofte, hvor han mødtes med Lauritz M og hans hund. Vi fik så en slud-

der om dette og hint i Thorøhuse. De to mænd var et mærkeligt makker-

par, syntes en lille skolepige, den ene i fin habit, hat og lyse skindhand-

sker, den anden i en kjortel af sækkelærred, snor om livet og en ordentlig 

bør på hovedet. Jeg vidste godt, at de var kunstnere og berømte begge to. 

Skoledagen begyndte med en salme og fadervor, og vi blev hørt i salme-

vers, og så gik det slag i slag med de nævnte fag. Der blev også tid til bør-

nesange, danske sange og en gang om ugen fik vi læst historie. Jeg hu-

sker, vi hørte Dyrene i Hakkebakkeskoven, hvor der også var sange i histori-

en. Det var stort. 
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Lærerinden hed Astrid Christiansen. 

 

Begivenheder i skoleåret 

Juleafslutning, hvor vi spiste medbragte godter og havde et lys eller en 

dekoration med. Jeg husker en bradepande med vat og nisser, en lomme-

lygte under vattet, hvor nissernes hule var. Den fik jeg med møje og be-

svær bakset over til skolen. Vi sang og fik historie, og så var det juleferie. 

Den årlige udflugt før sommerferien, var en stor begivenhed. Jeg husker 

kun to, den ene med tog til Horsens, den andet med bus til Ladbyskibet. 

Turen til Horsens startede med, at alle årgange vandrede i samlet flok 

med madpakker og lommepenge til stationen i Assens, hvorfra vi kørte 

med toget, skift i Tommerup, til Horsens. Vi legede i en park i nogle ti-

mer, brugte vores penge på slik, is og en lille ting til dem derhjemme. Om 

vi blev præsenteret for en seværdighed i parken, husker jeg ikke. Den 

primære erindring fra turen er, at mange af os fik et maveonde og kastede 

op i toget hjem. Det eneste gode var, at jeg sad i kupé og brækkede mig 

sammen med naboens Jesper, som gik tre årgange over mig, og som jeg 

var forelsket i. Vi snakkede aldrig om, hvad der gjorde os syge, men mon 

ikke det har været is fra forrige sæson, som havde været tøet og var ble-

vet frosset igen? 

Inden sommerferien var der overhøring eller eksamen. Sognerådsfor-

mand og skolekommission sad på rad og række oppe ved tavlen. Jeg un-

drede mig over ”skolekommission”, for i Thorøhuse var der kun enkelte 

missionsfolk, og de holdt søndagsskole og snakkede om Gud. Men jeg 

spurgte hverken hjemme eller i skolen. Kommissionen mødte op med 

alvorsminer, og vi skolebørn skulle så præstere det ene og det andet stå-

ende ved pulten eller ved tavlen. Uha, vi var nervøse. 

En dag, mens jeg gik i forskolen, skete der noget mærkeligt og spænden-

de. Pludselig tøffede en traktor med en masse vogne bagpå ind på lege-

pladsen. Vi gjorde store øjne, for vognene var bure med lodrette tremmer 

for, og bag tremmerne sad forskellige store vilde dyr. Burene var trange, 

så dyrene dårligt kunne vende sig. Jeg husker en bjørn, som stod og rok-

kede frem og tilbage med pisset løbende ned ad sig, og jeg mener, vi syn-

tes det var synd for den. Bagest i menageriet vendte tremmerne bagud, og 

her stod et par lamaer, som afsluttede besøget med at spytte på vi tilskue-

re. Efterfølgende talte vi hverken om dyrevelfærd, eller hvor mon dyrene 

kom fra. Låsby-Svendsen, har jeg sidenhen tænkt. 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

Skolestuen blev hver eftermiddag gjort ren af Marie Murer. Hun fyldte 

også olie på kaminen, når det var fyringssæson. Hver sommerferie blev 

skolestuen tømt for borde og bænke, og gulvet blev lakeret. Jeg husker en 

dejlig duft af fernis, når vi kom tilbage efter syv ugers sommerferie. 

 

Skolen på Saltoftevejen 

Da jeg var 10 år og skulle i 4. klasse skiftede jeg til den store røde skole  

hos lærer L.P. Pedersen med de venlige brune øjne. Jeg husker ikke, hvor-

når vi hørte om, at vi snart skulle gå på en helt ny skole i Ebberup. Men fra 

skoleåret 63-64 begyndte de, der var et par år ældre end jeg i Ebberup, og 

rytmen i skoleskift blev ændret. Før kom man først til lærer Pedersen fra 5. 

skoleår. 

Fagrækken var den samme som i forskolen, og der var stadig morgensang 

og salmevers, men nu med violin, som ikke altid lød lige godt. Danmarks-

historien blev udvidet med verdenshistorie, og jeg husker lærer Pedersen 

fortælle levende om opdagelsen af Amerika og sejladsen hele vejen rundt 

om jorden. Vi fik et lille fint hæfte, hvor vi kunne skrive de notater, han 

skrev på tavlen, mens han fortalte. En gang om ugen læste han også histo-

rie, en roman, som lærerinden også havde gjort. Nu måtte vi have  lidt slik 

med i denne time. 

På legepladsen ved skolenstuens vestlige gavl var der i det ene hjørne et 

legendarisk paradis (hinkerude). Det var kradset ned i jorden og holdt år 

efter år og blev blot ridset op om foråret. Vi kunne selvfølgelig ikke bruge 

en hinkesten på jord, så vi kastede bare en sten i de enkelte ruder. Når det 

blev forår, blev bomme og ribber sat op på legepladsen. Der brugte vi me-

get tid med fysiske udfoldelser i frikvartererne. De blev også brugt til 

gymnastik, og vi havde også en buk, som blev båret ud en gang i mellem. 
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Gavlen var helt uden vinduer, så den spillede vi også bold op ad. Vi måtte 

også kaste med sne der. Og apropos sne og vinduer, så ramte en snebold 

lærer Pedersens vindue i badeværelset, hvor han må have opholdt sig, da 

det skete. Vinduet sad ikke i gavlen, men ved indgangen mod nord, så no-

gen havde været på afveje. Efter frikvarteret kom vi i forhør, men ingen 

vidste, hvem der havde kastet snebolden med en sten i, så vi endte næste 

alle med en eftersidning, som rundt regnet varede 5 minutter. Den eneste 

eftersidning, jeg husker. 

I min tid i Thorøhuses skoler oplevede jeg ikke korporlig afstraffelse af 

nogen art. Vi fik skældud og irettesættelse, når vi hviskede med sidekam-

meraten eller var ud til bens. Det tog vi imod uden at kny, måske med rø-

de ører eller en klump i halsen. Drillerier blandt børnene var der masser af, 

men dem måtte vi klare selv. 

Dette er mine huskerier. Vi er stadig 15-20 personer her i byen, som har 

haft hele- eller noget af vores skoletid i Thorøhuse. Det vil være sjovt at 

høre, hvad og hvordan andre husker deres skoletid her i reservatet. 

Jeg ser tilbage på en tryg og forudsigelig tid (bortset fra besøget af mena-

geriet) med glæde og en vis hengivenhed. 

En dag i august 1964 stod alle skolebørn fra Thorøhuse på række ved sko-

len på Saltoftevejen for at stige på skolebussen til Ebberup Skole for første 

gang, men det er en helt anden historie... 

Karen-Lise, Vvv 1 

 (Saltoftevej 19 dengang) 
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Lærer Peder-

sen på vej til 

Assens med 

et hold ele-

ver 

Billederne 

sendt af  

Karen-Lise 

Jensen 
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Fra venstre på ribber: Jette, Dorthe, Karen Margrethe, Margit, Karen-Lise. Helen og 

Yvonne, mangler. Forrest: Tom, Olav, lærer Pedersen, Tom, Niels, Søren, Mogens, 

Johnny. Find Nyhuse, mangler 

Margit, Karen-

Lise, Jette,   

Dorthe KM 
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Thorøhuse Skole: Efter den sidste skoledag 1964. Billede sendt af Karen-Lise. 
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  THORØHUSE-CABARET 2020 

Thorøhuse-cabaret 2020 er desværre igen blevet udsat, denne gang 

til foråret 2021. 

På grund af den usikre situation med Corona virussen, har vi, i forstå-

else med forsamlingshuset, taget denne beslutning. 

Desuden har vi bestemt at nulstille alle reserveringer. Det betyder, 

at når tidspunktet for cabareten i 2021 bliver offentliggjort (senest i 

november nummeret af Thorøhuseposten), skal interesserede igen 

reservere billetter. Nærmere herom i såvel Thorøhuseposten samt 

på opslag. 

Vi håber at I alle vil have forståelse for dette. 

Bedste hilsner og god sommer. 

 

Styregruppen (Ib og Bjørn) 

 

 

 

 Husk 
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Aktivitetskalender Thorøhuse 

Forsamlingshus efterår 2020.  

 

Tirsdag d. 11. aug. kl. 18 Fællesspisning 

Fredag d. 14. aug. kl. 16-18 Thorøhuse Bylaug ”Thorøhuse m. ”h”. 

 

Onsdag d. 2. sept. kl. 19 It Cafe 

Torsdag d. 3 sept. kl. 1830 Generalforsamling Thorøhuse Bylaug 

Mandag d. 7. sept. kl. 19 Svendeklubben 

Tirsdag d. 8. sept. kl. 19 Sy og Strik 

Mandag d. 14. sept. kl. 18 Fællesspisning 

Onsdag d. 16. sept. kl. 19 It Cafe 

Mandag d. 21. sept. kl. 19 Svendeklubben 

Mandag d. 28. sept. kl. 17 Foreningen Norden – Sigurd Barrett koncert 

Onsdag d. 30. sept. kl. 19 It Cafe 

 

Søndag d. 4. okt. kl. 1430 Æblefestival (bagedyst) 

Mandag d. 5. okt. kl. 19 Svendeklubben 

Tirsdag d. 6. okt. kl. 19 Sy og Strik 

Onsdag d. 7. okt. kl. 18 Fællesspisning 

Fredag d. 9. okt. kl. 18/20 Dobbeltkoncert, Elmøe & Hoffmann Trio (DK) og 

Trio Dhoore (B) 

Mandag d. 19. okt. kl. 19 Svendeklubben 

Tirsdag d. 27. okt. kl. 20 Spil Dansk Koncert. ”Revysangens Genklang” 

    m. Birgitte Antonius og pianist John Skou 
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Onsdag d. 28. okt. kl. 19 It Cafe 

 

Mandag d. 2. nov. kl. 19 Svendeklubben (foredrag ”Pigerne fra 
Sprogø”) 

Fredag d. 6. nov. kl. 18 Ålegilde (uden bal) 

Mandag d. 9. nov. kl. 18 Fællesspisning 

Onsdag d. 11. nov. kl. 19 It Cafe 

Mandag d. 16. nov. kl. 19 Svendeklubben 

Tirsdag d. 17. nov. kl. 19 Sy og Strik 

Onsdag d. 25. nov. kl. 19 It Cafe 

Søndag d. 29. nov. kl. 13-16 Julestue (best. borde v/ Jytte, tlf. 30595069) 

 

Mandag d. 7. dec. kl. 19 Svendeklubben 

Tirsdag d. 8. dec. kl. 18 Fællesspisning julefrokost 

Onsdag d. 9. dec. kl. 19 It Cafe juleafslutning 

Tirsdag d. 29. dec. kl. 14-16 Juletræ (for voksne). 

Bestyrelsen 
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug. 

Torsdag d. 3. september 2020 kl.18.30. 

 

Spisning fra 18.30-19.30   Schnitzler med gemüse af 
huskokken Flemming. Pris: 0,00 kr. for medlemmer. 

Tilmelding til spisning til Bente Hyldgaard senest søndag d.30. au-
gust på mail: bhygaard@gmail.com eller personlig henvendelse til 
Bente: Jacob Gades Vej 23 gennem porten indtil gården. (Dårlig 
mobildækning.) 

Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30 for medlem-
mer. Kontingent 100kr. for 2020 til kassereren, Jacob Gades Vej 
22 kan stadig nås. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/

formanden. (Kan læses i maj-nr. af Thorøhuse Posten.) 
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet v/

kassereren. 
5. Forslag fra bestyrelsen. 
6. Forslag fra medlemmerne senest d.13. august til forman-

mailto:bhygaard@gmail.com
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den. (Bolette Eggers) mail: bolette.eggers@mail.dk 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Palle Isaksen og Lasse 

Lauridsen er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg. 
Bente Hyldgaard er på valg som 1.suppleant og modta-
ger genvalg. Niels Nielsen ønsker ikke genvalg som 2. 
suppleant. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Preben Hansen er vil-
lig til genvalg til revisor. Palle Jensen er villig til genvalg 
til revisorsuppleant. 

9. Fastsættelse af kontingent. 100kr. pr. medlem. 
10. evt. 

PÅ GENSYN BESTYRELSEN. 

Billedet er fra 

§18 - turen. 

Læs om turen 

på de næste 

sider. 

Foto: Bolette 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
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§ 18 turen gik i år til CLAY MUSEEUM i Middelfart: 
  
§ 18 er øremærkede statsmidler, som kommunen skal bruge til enten 
flygtninge/indvandrer arrangementer eller ensomme/ældre borger arran-
gementer. 
  
Thorøhuse Bylaug har valgt at søge til ældre borgere arrangement. 
 Vi var 17 deltagere. 8 havde meldt fra pga. sygdom eller frygt for CORONA 
eller andre planer. 
 Vi mødtes på p-pladsen ved CLAY kl. 10.45. 
 Vi fik en fin rundvisning af en meget vidende guide på vores egen alder. 
 Inklusiv i vores besøg på Clay var en meget lækker frokost i deres helt nye 
café med en meget flot udsigt over Lillebælt. 
 Efter Clay kørte de 6 biler til SØBADET, hvor Palle fortalte om den gamle 
Lillebæltsbros tilblivelse. 
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Derefter kørte vi til FØNS 
HOVED, hvor der er fine 
bord bænkesæt. Her fik vi 
medbragt kaffe og kage. 
 Det var en fin udflugt og 
det lød til at alle var glade 
og tilfredse ved hjemkom-
sten på P-pladsen ved vo-
res eget forsamlingshus kl. 
16.00. 
  
Skrevet af Bolette. 

Foto: Bolette 
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Ny ejer på Jacob Gadesvej 23. 

Jonna Holm Pedersen har overtaget huset i september 2019 som en 

weekendbolig. Jonna bor og arbejder i Aarhus og hun satser på at 

være her i Thorøhuse så meget som muligt. Jonna har tilknytning til 

egnen og kommer oprindelig fra Flemløse, nærmere angivet som   

Høed Banker. Thorøhuse Bylaug siger velkommen til Thorøhuse. 
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Børnefamilie på Ålevejen 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnefamilien består af Nadia 6 år, Isa 4 år, Nilan 9 år, samt Vidya og 

Anders begge 38 år. 

Det har længe været meningen at familien skulle præsenteres i 

Thorøhuse Posten, men det blev altså ført nu. Huset blev allerede 

overtaget 1. juli 2017 og har siden gennemgået en omfattende re-

staurering, ja faktisk er huset nyt fra ende til anden. Anders har boet i 

Nyhuse til han var 19 år og er derfor lokalkendt ret så grundigt. Fami-

lien bor i Viborg og sommerhuset skal bruges mest muligt når der ikke 

rejses - og det sker 3 til 4 uger om året. I haven er der telte, kajakker 

og cykler der understreger familiens glæde ved friluftsliv. Også her 

skal der lyde et velkommen (tilbage/hjem) til Thorøhuse. 
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Foto: BTO 

Igen i år afvikles der æblefestival i As-

sens Kommune. Og som sidste år bliver 

der kagedyst i Forsamlingshuset søndag 

den 4. oktober. Lise Arnecke har sat sig 

i spidsen  for denne del af den spæn-

dende festival. 

Læs om hele programmet på 

www.aeblefestivalassens.dk 
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Gunnar Jacobsen, Jacob Gadesvej har sendt følgende: 

Rævekager 

Min kone så en nat en smuk Ræv ved vor bagdør i færd med at spi-
se vor kats mad. Det medførte at jeg hver kommende nat stor kli-
stret  til vinduet for at se Ræven. En nat, hvor Ræven stod og åd 
den mad hun havde lagt ud til den, kom Grisja vor tilløbne vildkat 
frem fra mørket. Jeg forventede et slagsmål om maden og var klar 
til at åbne døren. Men dyrene sad blot på en halv meters afstand 
og så på hinanden. 

Vi mennesker kan stadig lære lidt af naturen. 

Fotoet der er vedlagt er lavet af  Yuri  Vasnetsov (1900-1973) og 
hedder The Cat and the Fox og er fra det Russiske stats Museum 
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Trio Dhoore (B) & Stundom (DK) i dobbeltkoncert i 

Thorøhuse Forsamlingshus  

fredag d. 9. oktober 2020. 

 

Trio Dhoore (B) 

 

 

Stundom (DK) 
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Thorøhuse Forsamlingshus genoptager folkemusikkoncer-

terne med et nyt spændende bekendtskab, nemlig folke-

musik fra Flandern, Belgien. Første gang vi i Thorøhuse 

møder belgisk musik. Trio Dhoore består af tre unge musi-

kalske brødre fra Flandern. Deres musik består af traditio-

nelle belgiske melodier blandet med egne kompositioner. 

Deres musikalske niveau har bragt dem mange steder i 

Europa, men første gang de gæster Danmark. Instrumen-

teringen består af harmonika, drejelire og guitar. Koncer-

tens andet navn er ikke noget helt nyt bekendtskab, idet 

duoen Elmøe & Hoffmann optrådte i forsamlingshuset i 

2016 efter de ved Danish Music Awards Folk blev kåret 

som Årets Talent. I mellemtiden er duoen udvidet til en 

trio og har taget navnet Stundom. Villads Hoffmann, 

cittern, guitar, Emma Kragh-Elmøe, violin og Julian Svej-

gaard, klaver. Koncerten begynder kl. 20. Fra kl. 18 er der 

mulighed for servering af en 2-retters menu. Billetter be-

stilles på tlf. 22871053. 
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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 

Medlem  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.thoroehuseforsamlingshus.dk/ 

    (udlejning og aktiviteter) 

Thorøhuse d. 14.februar 2019 

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
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Grus 

Rejsegilde i Thorøhuse 
 
Det ene billede er storfi-
skeren i samtale med byg-
herren.  
Det andet billede  
var en gave med et flag og 
indpakket med 20 kr. Det-
te flag skal ifølge traditio-
nen opsættes af yngste 
lærling som så må behol-
de de 20 kroner, hvilket 
blev gjort (ifølge Kurt Pe-
tersen, Ålevejen). 
Det tredje billede er 
”abelandet” som skal op-
stilles ved forsamlingshu-
set. Ligheden mellem bil-
lede 2 og 3 er helt tilfældig 
 

1 

2 

3 


