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Hilmer Storm er Ultra 

Trail løber.  

Læs hans spændende 

reportage som  vinder 

af Fyn Ultra, Non stop 

350 km. 
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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: Vibeke Villemoes, Jacob Gadesvej 10, 

mobil: 26112466, Mail: vibekemaudvillemoes@gmail.com 

 

Hjemmeside: www.thoroehuse.dk/ 
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Thorøhuse Postens 

redaktør Bjarne Toft Olsen 

Ålevejen 11, telefon: 26390999  

 
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. april  2022 

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

Redaktøren har ordet. 

Her vil jeg bygge og her vil jeg bo. 

Det er blevet populært, grænsende til mondænt, at bosætte sig 

her i Thorøhuse. Bylauget har gjort et kæmpe arbejde for at få 

tilflyttere til at føle sig velkomne. Seneste eksempel herpå var 

et velkomstarrangement søndag den 21. november. Det blev 

en lang eftermiddag, for der var kø ved talerstolen. Mange ville 

anprise byens fortræffeligheder med de mange aktiviteter - se 

bare hjemmesiden www.thoroehuse.dk. 

Ejendomme med ”Liggepest”, som det hedder i ejendomsmæg-

lersproget, er et ukendt begreb (næsten). P.T er der to ejen-

domme til salg (23. januar 2022). Husene bliver solgt næsten 

før de annonceres af mæglerne. Ja potentielle tilflyttere er så-

gar begyndt at annoncere efter boliger der måske kommer til 

salg.  

Så hvis du går I salgstanker er der gode muligheder for et hur-

tigt salg. I dette nummer af Posten siger bylauget velkommen 

til 4 nye hold i form af et ”gør det selv” interview. Flere nye 

Thorøhusere kommer med i næste nummer. Velkommen til. 

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/


6 

 

 
Hilmer Storm har på opfordring af Thorøhuse Posten skrevet 

dette indlæg. 

Den 16. maj 2021 løb jeg over målstregen som vinder af Fyn Ultra, Non stop 

350 km. 

Fyn Ultra er et internationalt rangeret ultra-trailløb, som er rangeret i ITRA 

”International Trail Running Association” 

Alene for at gennemføre løbet, bliver man krediteret 6 ITRA-point, som er det 

højst opnåelige point-tal der kan opnås. 

Fyn Ultra er et løb der foregår ved at løbe i vandkanten hele Fyn rundt. 

Det er et løb, hvor ikke bare distancen er en udfordring. 

Den virkelige udfordring ligger i terrænet der løbes i. 

Det at løbe størstedelen af distancen i sand og små sten, samt at forcere store 

stensætninger kravlende. Mange kilometer klinter med væltede træer, der lige 

ledes skal forceres kravlende på stranden eller i vandet. 

Vandpassager hvor der skal svømmes eller passeres løbene/gående og sump-

områder, hvor man synker i til knæene. 

Man skal navigere i disse forhold om natten, hvor man samtidig er i krise på 

grund af manglende søvn og en umådelig udmattelse i hele kroppen. 

Det er i korte træk, hvad Fyn Ultra, Non stop 350km handler om! 

Det er et løbeevent, det er en konkurrence, hvor du ikke skal koncentrere dig 

om dine konkurrenter! Men om din egen overlevelse i terrænet. Din største 

modstander i denne konkurrence er dig selv og naturens elementer 

”terrænet, vejret, mørket, udmattelsen, smerten og dine egne psykiske kriser 

du skal overleve”. 
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Løbet har været afviklet 4 gange og i alt har der været 12 deltagere fordelt på 

de 4 gange. 

Der har været tilmeldt flere end de 12 deltagere! Men, hver gang er der delta-

gere som springer fra i sidste øjeblik. Ud af de 12 deltagere, er der kun 3 delta-

gere der har gennemført løbet. 

Man skal godkendes af løbsledelsen for at få lov til at deltage. Efter man har 

tilmeldt sig, kommer man til en personlig samtale, hvor man skal kunne doku-

mentere at man er sund og rask og i god form, i form af et medical-certifikat. 

Man skal svare på en del spørgsmål omkring, hvorfor man mener man kan kla-

re et løb af denne kaliber og forklare hvad man vil gøre i forskellige situationer i 

løbet. Man skal fortæller om andre ultra-trailløb man har løbet. 

Når man er godkendt, for man en udstyrs-liste med godkendt udstyr man skal 

vise og have godkendt inden start. 

Udstyrs-listen ser cirka således ud: Løberygsæk med forbinding, nødfløjte, fo-

lietæppe, 1 ½ liter vand og kulhydrater, vind og vandtæt tøj der kan dække 

hele kroppen, navigationsudstyr, telefon, pandelampe og ekstra batterier til 

udstyret, og poser der kan forsegle det elektroniske udstyr mod vand. Der er 

cirka 3 til 4 kilo udstyr. 

Jeg vandt løbet hvor vi var det største deltagerantal! Nemlig 4 deltagere og kun 

en kom i mål. 

Så det er ikke mange der kommer igennem. 

Jeg kom igennem på 108 timer og 39 minutter. Løbsrekorden er 96 timer. 

Dertil hører, at jeg løb 25,4km for langt! Og hvordan kan man løbe forlangt? Ja 

når man er i søvnunderskud, så laver man fejl. Jeg løb og fumlede i min rygsæk 

efter min madpakke og løb ud af en tange, hvor jeg skulle have drejet af. 

Næste gang jeg løb forkert var om natten, hvor jeg skulle forcere et sumpområ-

de og havde travlt med! Både at navigere og hive mig selv op af sumpen. 

En anden gang passerede jeg et stort område med vand og høje siv, 

hvor jeg så ikke kunne holde fart, og navigationen kunne så ikke finde ud af, 

hvad retning jeg bevægede mig i. 

Nogen vil sikkert spørge, kan man virkelig løbe 350 kilometer? 

Svaret er! At det kan man ikke. Af de første 107 kilometer løb jeg cirka de 70 

kilometer. 
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Stykkerne hvor jeg ikke løber kommer helt automatisk. 

Sumpområderne passerer man typisk gående eller i nogle tilfælde nærmest 

kravlende. 

Områder med meget store sten er i mange tilfælde ligeså kravlende. 

Nogle vandpassager er enten svømmende eller gående. 

Nogle områder er sandet så løst, at det ikke giver mening at løbe! 

Men alle de steder, hvor sandet er lidt vådt, eller hvor der er nogenlunde med 

sten der ligger godt, eller der er lidt sti, mark eller grusvej bliver der løbet. Der 

bliver ligeledes løbet ved havne-anlæg, hvor man passerer havnen inden om. 

Da jeg nåede cirka over de 150 kilometer, løb jeg mindre og mindre, selv på de 

gode stykker. 

Men for at man kan have tid til at få tanket rygsækken op med væske og noget 

at spise, batterier, tørt tøj og måske lidt nye forbindinger, samt nogle gange i 

løbet turen sov jeg nogle få timer, ligesom jeg skiftede sko og strømper fire gan-

ge, og et par toiletbesøg! Hvis man indregner den tid i det samlede tidsregn-

skab! Så er man nødt til at løbe, hvor der kan løbes! Og hvor der overhovedet 

kan findes energi til at løbe. 

Men til svaret om man kan løbe 350 kilometer? Selv om man fik rettet vejen ud 

og fik jævnt underlag vil det ikke kunne lade sig gøre at løbe konstant i 350 kilo-

meter. 

At løbet er non stop, betyder at tiden ikke stopper og at du ikke forlader ruten. 

 

Hvad er omkostningerne ved sådan et løb? Vil mange sikkert spørge. 

Ved at man løber på skiftevis store og små sten og glatte sten der ligger i van-

det, er anklerne udfordret med store vrid, hvor fødderne er i ”mere end” yder-

stilling i rigtig mange kilometer, hvilket resulterer i forstrukne ledbånd ”lig med 

forstuvninger” 

Rigtigt mange gange sparker man tå-snuerne ind i de store sten, hvilket gør at 

man mister neglene på nogle af tæerne. 

På grund af det hårde psykiske pres og manglende søvn, lider man af hukom-

melsestab nogle uger efter sådan et løb. 

Og hvorfor udsætter man sig så, for sådan et noget? 

Et eventyr er at opdage nye ting! 
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For mig er det et eventyr at finde ud af, hvor ligger mine fysiske grænser! Og 

aller vigtigst, hvor ligger mine psykiske grænser, hvor langt kan jeg drive mig 

selv, hvad er menneskeligt muligt, hvad er muligt i en alder af 63 år. 

Jeg er ligeledes støttet af Klinikken Munkebo, som består af Kiropraktorer, Fy-

sioterapeuter og læger som også er interesseret i, hvad der sker med kroppen 

under disse belastninger, hvor hurtigt heler kroppen og hvordan kan man træne 

kroppen op til disse udfordringer. 

Den 18. til 22. maj 2022 løber jeg igen Fyn Ultra 350km, Non stop. Man kan føl-

ge løbet på Facebook-profilen: EuropeUltra 

Jeg vil denne gang forsøge at sætte ny løbsrekord. 

Rekorden er på 96 timer og blev sat, hvor jeg var coachs for vinderen. Ved at 

være coachs kunne jeg rette alle de fejl jeg lavede i mit løb. Under vejs i min 

coaching kunne jeg se nogle teknikker jeg vil forfine og nogle ting jeg vil have 

fordel af at gøre anderledes. Så derfor har jeg en tro på, at jeg kan cutte en stor 

del tid af mine 108 timer, som jeg brugte sidste gang. 
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THORFISK:  40 82 00 30 mail: thorfisk@tdcadsl.dk  

Nye Thorøhusere: 
Adresse: 
Markledet 11, Torø Huse 
5610 Assens 
 
Beboere: 
Julie Fog Holm-Nielsen, 31 år, uddannet psykolog. Til daglig HR 
Ansvarlig hos Simple Feast, som laver vegetariske måltidskasser på 
Refshaleøen i København. I øjeblikket på barsel med vores datter. 
Mikkel Fog Holm-Nielsen, 32 år, uddannet cand.merc. fra Handels-
højskolen i København. Innovationskonsulent hos Too Good To Go, 
som laver en app til at reducere madspild. Forretninger, der har mad 
til overs sidst på dagen kan sætte det til salg til 1/3 af prisen og for-
brugere kan hente et godt måltid til en god pris. 
Valter Fog Holm-Nielsen, 3 år. Går i børnehaven Gustavsminde. 
Elsker Paw Patrol, at hoppe på trampolin, at hoppe ned fra høje ting 
og at lege i sin morfars værksted. 
Vilja Fog Holm-Nielsen. 6 mdr. Er på barsel sammen med sin mor. 
Elsker bidedyr, at få sunget sange, at komme i bad med sin storebror 
og at blive kildet på maven. 

mailto:thorfisk@tdcadsl.dk
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Husdyr: 
Ingen endnu. Ikke ud over 25.000 bananfluer og 6 edderkopper. 
Overtagelsesdato: 
1/11-2021 
Renoveringsprojekter: 
Vi har lavet hul i væggen mellem køkkenet og stuen. Ellers ikke no-
gen. 
Tilknytning til byen: 
Julies far, Henrik, bor i Thorø Huse, og vi er kommet her sammen 
jævnligt i al den tid vi har været kærester - og siden vi fik børn selv-
følgelig også sammen med dem. 
Vores gode venner, Nanna og Malthe, flyttede for et år siden til Thorø 
Huse og det var deres eksempel, der for alvor gav os mod på at tage 
springet. 
Derudover bor Julies mor i Ebberup. 
Forventninger til at bo her: 
Vi vil rigtig gerne i gang med noget vandsport. Mikkel er så småt 
kommet i gang med paddleboard (og fik en våddragt i julegave) og vi 
håber at kunne tage på kitesurfing kursus sammen i Faaborg til for-
året. 
Derudover vil vi selvfølgelig gerne være en del af det gode fællesskab 
der er i Thorø Huse, både med de andre børnefamilier og med alle de 
andre familier. 
Vi glæder os til at fællesspisningerne åbner op igen på den anden side 
af denne 27. coronabølge. 

 
Mvh. 

Mikkel Fog Holm-
Nielsen 
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Kontingent til Thorøhuse forsamlingshus for år 2022 

Tiden er inde til opkrævning af kontingent til dit lokale forsam-

lingshus. 

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

i vores spændende arrangementer i 2022. 

Ifølge vores vedtægter af 17. august 2021 § 2, kan alle med 

adresse i Thorøhuse og Nyhuse optages som aktive medlemmer 

med stemmeret på vores generalforsamling. 

 Alle med bopæl udenfor Thorøhuse og Nyhuse kan optages som 

passive medlemmer, der dog ikke har stemmeret på vores gene-

ralforsamling. 

Som medlem af Thorøhuse forsamlingshus har du mulighed for 

at leje huset 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 2022 er på kr. 

400 pr. udlejning pr. medlemskab, max. 800 kr. pr. husstand. 

Kontingentet for 2022 er på 200 kr. inkl. moms pr. medlem og 

gælder for både aktive og passive medlemmer. 
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Dit kontingent for 2022 skal iht. vores vedtægter § 4 c. være ind-

betalt senest den 31. december 2021. 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 2022, og nye 

medlemmer er altid meget velkomne. 

Du kan læse mere omkring forsamlingshuset, samt se vores ved-

tægter på www.thoroehuseforsamlingshus.dk 

Bestyrelsen 
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Kontingent 2022 - Thorøhuse Bylaug 

Kontingent for 2022 kan nu indbetales til vores bankkonto – og meget gerne 

med det samme, mens I har det i tankerne – eller inden generalforsamlingen 

den 31. marts. 

Beløbet indbetales til vores bankkonto nr. 0828-142867 med kr. 100,-/medlem 

– så typisk kr. 200,- for et par. Venligst skriv adressen som meddelelse til mig, så 

jeg får registreret indbetalingen korrekt. 

Skulle der være nogle, som ikke er så fortrolige med at lave en kontooverførsel 

via deres Netbank, kan der også indbetales kontant til kassereren på Jacob Ga-

des Vej 22. Bylauget anvender ikke MobilePay eller indbetalingskort (girokort). 

Iflg. vedtægterne er det også muligt at betale kontingent kontant ved general-
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forsamlingen og i løbet af februar vil I få en påmindelse enten via mail eller via en 

hilsen i jeres postkasse. 

Hvorfor medlem af Bylauget 

Bylauget har 2 hovedformål iflg. vedtægterne: ” – at varetage medlemmernes 

interesser i bevaring af naturværdierne i og omkring Thorøhuse, samt være kon-

taktorgan overfor offentlige myndigheder i fælles anliggender.” 

Med et stort medlemstal står bestyrelsen stærkere i samarbejde og konflikter 

med myndighederne, som mest er kommunen. Det kan være, når vi søger kom-

munale tilskudspuljer, som vi nyder godt af hvert år. Dermed får vi tilført byen 

midler til at udvikle og forbedre – noget som vi alle kan have glæde af i byen. 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

At være ¨thorøhuser¨ = føle sig som en del af fælles-

skabet – her er man hjemme. 

Men det vigtigste formål står ikke i vedtægterne, nemlig at skabe trivsel og 

være et godt sted at bo – uanset om man aktivt søger og bidrager til det socia-

le samvær eller man mere er til at leve lidt uden for tætte relationer til sine 

naboer. 

Bestyrelsen ser dette som vigtigt – at man føler sig hjemme og trives i byen – 

og på den måde ser ikke bare sit eget hus og have som ”hjemme” – men også 

inddrager naturen omkring os og hele byen og dens beboere i dette tankesæt. 

Her er titlen på Sebastians sang ”Du er ikke alene” rammende. 

Det udmønter sig i et godt samarbejde mellem bestyrelserne i Bylauget og 

Forsamlingshuset – det er jo også lidt de samme mennesker, der er medlem-

mer. 

Det er også kommunikation – dels via de daglige møder med naboerne, når 

man går tur og hilser/snakker, dels ved samvær til fællesspisning, strandrens-

ning og andre aktiviteter, hvor vi mødes og lærer hinanden at kende. Men og-

mailto:asv@yard.dk
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så via Thorøhuseposten og Facebook-gruppen.  

Generalforsamling 31. marts 2022. 

Vi opfordrer derfor til at støtte op om Bylauget og dets arbejde til gavn for 

medlemmerne og byen.  

Og også om Forsamlingshuset, som velvilligt stiller huset til rådighed for Bylau-

gets arrangementer, så det også bruges som byens aktivitets- og kulturcenter 

for thorøhuserne. 

Kom til generalforsamlingen den 31. marts 2022 og hør mere om de mange 

aktiviteter i Bylauget. 

 

Med venlig hilsen kasserer Palle Isaksen- JGV 22 - pisa@pisa-dk 
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THORØHUSE FORSAMLINGHUS  

GENERALFORSAMLING 

 

TORSDAG DEN 24. FEBRUAR 2022 kl.18.00 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent  

2, Formandens beretning samt godkendelse 

heraf 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 

for 2021 

4. Forelæggelse af budget for 2022 

5. Fastsættelse af kontingent for 2023 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af formand – John Pedersen (lige år) 

8. Valg af kasserer – (ulige år) 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Pernille Hede 

Inga Rosenkjær 

Jeppe Nielsen 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

11. Valg af 2 revisor.  

12. Valg af 2 revisorsuppleanter.  

13. Eventuelt 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

Nye Thorøhusere 

 

Jacob Gadesvej 6 

Bente Moe 66 år. Jobkonsulent. 

Odd Moe 77 år pensionist og billedkunstner. 

Ingen husdyr endnu men det bliver nok til en hund når 

Bente går på pension til efteråret, 

Vi flyttet ind d. 3. august 21. 

 

Ingen renoveringsprojekter da vi bor til leje men der vil 

blive lagt mange kræfter haven og nyttehaven. 

Vi har ikke haft nogen tilknytning byen udover at vi har 

gået mange ture på Thorø. 

 

Vi forventer en rolig og aktiv tid i vores pensionisttilværel-

se og hyggeligt samvær med andre beboere, som vi alle-

rede har oplevet 

 

Med venlig hilsen Odd Moe 

Billedkunstner 
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Aktivitetskalender Thorøhuse 

Forsamlingshus forår 2022. 

Tirsdag d. 11. jan. kl. 19  It Cafe - aflyst 

Mandag d. 10. jan. kl. 18  Fællesspisning - aflyst 

Fredag d. 14. jan. kl. 18/20  Koncert m. spisning – 
Folkekons. - aflyst 

Mandag d. 17. jan. kl. 19  Sy og Strik. 

Mandag d. 24. jan. kl. 19  Svendeklub 

Tirsdag d. 25. jan. kl. 18  It (julehygge)    
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Tirsdag d. 1. feb. kl. 18  Fællesspisning 

Fredag d. 4. feb. kl. 18  Ålegilde 

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

Mandag d. 7. feb. kl. 19  It Cafe 

Torsdag d. 17. feb. kl. 19  Grøn omstilling i Assens Kom-
mune – Bylauget. 

Mandag d. 21. feb. kl. 19  Svendeklub 

Tirsdag d. 22. feb. kl. 19  It Cafe 

Torsdag d. 24. feb. kl. 18  Generalforsamling – Thorøhuse 
Forsamlingshus 

 

Torsdag d. 3. marts kl. 18  Cabaret (Generalprøve) 

Fredag d. 4. marts kl. 18  Cabaret 

Lørdag d. 5. marts kl. 18  Cabaret 

Tirsdag d. 8. marts kl. 18  Fællesspisning 

Onsdag d. 9. marts kl. 19  It Cafe 

Fredag d. 11. marts kl. 18/20 Koncert m. spisning – Stundom 
(DK) 

Mandag d. 14. marts kl. 19  Sy og Strik 

Mandag d. 21. marts kl. 19  Svendeklub 

Onsdag d. 23. marts kl. 19  It Cafe 

Torsdag d. 31. marts kl. 1830 Generalforsamling – Thorøhuse 
Bylaug  

 

Søndag d. 3.apr. kl. 15-16  Hjertestarter undervisning 
(bylauget) 

Tirsdag d. 5. apr. kl. 18  Fællesspisning 

Onsdag d. 6. apr. kl. 19  It Cafe 

Tirsdag d. 19. apr. kl. 19  Sy og Strik 
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Vi vil være Danmarks mest samfundsansvarlige 
Sparekasse. 
Kontakt os for et personligt møde. 
  
Rise Sparekasse 
Kirkebjergvej 13 
5620  Glamsbjerg 
Tlf.nr. 64 721650 

 

Onsdag d. 20. apr. kl. 19  It Cafe 

Fredag d. 22. apr. kl. 18/20  Koncert m. spisning – 
Väsen (S) 

Mandag d. 25. apr. kl. 19  Svendeklub 

Mandag d. 2. apr. kl. 18  Fællesspisning 

Søndag den 1. maj   Strandrensning  14-16 

Onsdag d. 4. maj kl. 19  It Cafe  

Søndag d. 8. maj kl. 14-16  Bogforedrag v/ Henrik Nim 
Lund, (Vinspecialisten) 

Onsdag d. 18. maj kl. 19  It Cafe 

Mandag d. 23. maj. kl. 19  Sy og Strik 

Mandag d. 30. maj. kl. 19  Svendeklub 

Fredag d. 3. juni kl. 18/20  Koncert m. spisning – Yves 
Lambert Trio (Can) & 

   Baltic Crossing (DK, UK, Fin) 

Søndag d. 12. juni kl. 11-16 Loppemarked m. efterfølgen-
de fællesspisning 

Lørdag d. 25. juni kl. 18  Sankt Hans Fest  

Bestyrelsen 
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Nye Thorøhusere. 

 

Hejsa. 

Vi er Bente Wosniak og Jens Erik. Det er os der har købt købmandens 

hus - Jacob Gades vej 11. 
Vi kommer egentlig fra Middelfart, men har haft en lille afstikker i Brende-

rup. 

Vi har haft sommerhus på Næsset i Assens og er derved kommet forbi i 

Thorøhuse. Vi faldt pladask for det lille samfund, naturen og vandet. 

Her ville vi gerne bo, når vi blev gamle. 

Jens Erik har i 40 år været skibshandler i Fredericia, men har i 2021 lukket 

firmaet og så fik vi pludselig mulighed for at realisere vores drøm, nogle år 

før planlagt. 

Vi har set på flere huse i Thorøhuse, men ingen der passede helt perfekt. 

Købmandens hus var i første omgang for stort og for uoverskueligt. Men 

efter en tænkepause, kunne vi se mulighederne i det, hvis vi lavede lidt om 

og brækkede et par vægge ned. 

Jens Erik går p.t. hjemme, indtil han finder ud af hvad han skal arbejde 

med og Bente arbejder i Middelfart, som sektorformand i en fagforening. 

Sammen har vi Sofus, en dværgschnauzer på 6 år, som allerede tror han 

skal være konge i byen. 

Vi har seks sammenbragte voksne børn, et hav af svigerbørn og børne-

børn, så vi satser på der er plads i det nye hus, når vi alle 20 er samlet. 

Vores plan er at bibeholde de to små lejligheder og udleje dem som B & B. 

Men først skal vi lige have sat vores præg på huset. 

Vi har altid kaffe på kanden eller en kold i køleskabet, hvis Thorøhusebe-

boerne, er nysgerrige og vil se hvor langt vi er. 

Mange hilsner 

Bente, Jens Erik og Sofus 

 

Billeder næste side. 
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Bente     

Wosniak og 

Jens Erik 

samt hunden 

Sofus. 

 

Foto sendt til 

Thorøhuse 

Posten 

Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug 

I Thorøhuse Forsamlingshus. 

Torsdag d.31 marts 2022 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 Bolette Eggers senest søndag d.27. marts 
på mail: bolette.eggers@mail.dk eller på mobil: 21442498. 

Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30 for medlemmer. 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
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Kontingent 100kr. for 2022 til kassereren Palle Isaksen, Jacob Ga-
des Vej 22 inden selve generalforsamlingen.  

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

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

formanden.  
4Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet v/

kassereren. 
5 Forslag fra bestyrelsen. 
6 Forslag fra medlemmerne senest 2 uger før, d.17. marts 

2022, til formanden. (Bolette Eggers) mail: bo-
lette.eggers@mail.dk 

7 Valg af bestyrelse og suppleanter. Palle Isaksen og Lasse 

Lauridsen er på valg til bestyrelsen og modtager gen-
valg. Bente Hyldgaard er på valg som 1.suppleant 
og Vibeke Willemoes som 2. suppleant. Begge 
modtager genvalg. 

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

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

 

PÅ GENSYN BESTYRELSEN. 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
mailto:bolette.eggers@mail.dk
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Referat fra BESTYRELSESMØDE onsdag den 13. januar 2022 hos 
Palle. 

Deltagere: Bolette, Palle, Margrethe, Vibeke, Bente og Jørgen 
(referent). Afbud fra Lasse. 

 

Referat fra bestyrelsesmøde d. 1.sept. 2021 godkendt og op-

hængt i infoskab og refereret i nov. udgaven af Thorøhuse 

Posten. 

  

2. Evaluering af aktiviteter siden sidst: 
Generalforsamlingen d. 23. sept.2021 og Æblekagedyst 

17. okt. 2021 er refereret i nov. udgaven af Thorøhu-
se Posten.  

Grøn fællesspisning 14.nov. samt velkomstarrangement 
for nye Thorøhusere 21. nov. refereres i februar 2022 
udgaven af Thorøhuse Posten.  

Arrangement med Sandagerkoret blev gennemført 7. no-
vember. 

  
3. Aktiviteter i den kommende tid:  

Hjertestarter-kursus er flyttet til søndag d. 3. april 2022 
15.00-16.30 (Bolette). 

Foredrag med Vinspecialisten Henrik Lund Nim er aftalt 
til 8. maj. Bolette er tovholder.   

Generalforsamling 31. marts 2022. Palle og Lasse på 
valg.  Det aftaltes, hvem der laver hvad. 
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4. Nyt fra formanden: 
Efter ansøgning om § 18 tur i 2022 er 4000 kr. er be-

villiget. Vi drøftede forslag til turen. 
Vi har ansøgt om tilskud til 2 vedligeholdelsesfrie 

bordbænkesæt. Svar forventes ultimo januar. 
Ekstra P-plads er ansøgt hos kommunen. Møde med 

udvalgsformand Dan Görtz, når muligt.   
Nyt fra øvrige B- medlemmer: 

Palle: Laver oplæg til Thorøhuseposten om kontingentbeta-
ling for 2022 

  
Lasse: Tager sig af vedligeholdelse aF de to gamle bordbæn-

kesæt. 
  
Jørgen: Skader/huller på off.vej v. Skolebakkens udmunding 

skal anmeldes evt. med foto til kommunen for udbed-
ring (Bolette tager action). 

 
Bolette: Thorøhusebogen er uddelt til nye beboere.  
  
Medlemmer: Ultimo 2021 havde vi 148 medlemmer. 

  
Økonomi: Palle orienterede om den aktuelle økonomi. 

 Thorøhuse Posten: Referat af B-møde (Jørgen). Velkomstar-
rangement for nye Thorøhusere (Bolette).  Grøn fælles-
spisning (Katja). Generalforsamlings dagsorden (Bolette) 

  
Evt. gaver til nye Thorøhusere, Bolette. 

  
10. Næste møde blev aftalt til 4. april kl. 19:00 hos Lasse. 

Mødet afsluttet kl. 20:26 
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Nye Thorøhusere 

 

15. november 21 overtog vi huset på Jacob Gades vej 18. Det er 

Mette, der har købt huset, fordi hun gerne vil bo her. Claus ar-

bejder i Odense, og er ikke parat til at forlade byen endnu. I rea-

liteten vil vi bo både det ene og det andet sted.  

Mette Runge er 56 år og skoleleder på Glamsbjergskolen. Mette 

har arbejdet på skolen siden 1992, og føler sig meget knyttet til 

Assens Kommune. Claus Holm Thomsen er 58 år, og arbejder i 

en fagforening. Claus mor bor i Aa, og derfor har vi tilbragt me-

get tid i området. Vi har en sejlbåd, der ligger i Assens Marina, 
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og vi har mange gange ligget for svaj ved Thorø, og kigget 

ind på byen.  

Vi har tilsammen 4 voksne børn, en svigerdatter og et bar-

nebarn. I kommer nok til at se dem alle i Thorøhuse.  

Vi er meget glade for modtagelsen, og ser frem til et godt 

naboskab.  

 

Mette og Claus. 

 

Foto: BTO 
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Lokalhistorisk kildemateriale. 

Lis Anker:  Sådan så Pernille Hedes og Uffes hus ud i 1953. Min farmor, 
Anna Lund boede her med sine 4 børn. 

Billedet er taget af den lokale fotograf Sølvhjelm, der i øvrigt boede i 
Hannes og Bjørns nuværende hus 
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Strandrensning 

Søndag d. 1. maj 2022 kl.14.00-16.00. 

 

Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 14.00 og samler skrald ca. 1 
time. 

Assens Kommune har leveret container på p-pladsen. 

Kl. 15.00 er der Kinderüberraschung i Forsamlingshuset. 

 

VI HAR HAVFALDSPOSER TIL ALLE OG HAVEHANDSKER 

 

Vel mødt. Bestyrelsen. Thorøhuse Bylaug. 
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Da jeg besøgte Børge 

Hansen på Drejet fik jeg 

lov til at tage et par bille-

der og  høre lidt musik. 

Der var frit valg fra Høj-

skolesangbogen og jeg 

valgte ”I skovens dybe 

stille ro” samt et par an-

dre. Også hans mundhar-

monika fik jeg lov til at 

høre.  Således opløftet 

gik jeg derfra med smil på 

læberne. Det blev en god 

dag. Bjarne T.O. 



35 

 

Foto: BTO 

 

Kom til  

HJERTESTARTER-KURSUS 

I Forsamlingshuset. 

Søndag d.3. april kl.15-16 

Instruktør: Henrik Holm-Nielsen 

Fiskerstræde 10.  Arrangør Bylauget. 
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Trioen Stundom i Thorøhuse Forsamlingshus     

fredag d. 11. marts kl. 18/20 

Thorøhuse Forsamlingshus havde i 2016 fornøjelsen af at præsentere 

duoen Elmøe & Hoffmann. Kort forinden havde de modtaget prisen for 

”Årets Talent” ved Danish Music Awards Folk. I 2017 blev duoen forøget 

til en trio, med pianisten Julian Svejgaard som det tredje ben. Trioen 

spiller dansk/nordisk folkemusik med en kærlighed til de akustiske in-

strumenter og med inspiration fra både filmmusik, kammermusik og tra-

ditionel nordisk folkemusik. Og senest i 2020 udgav de det anmelderro-

ste album ”Må jeg holde din hånd”. De unge dygtige musikere er efter-

spurgte i såvel indland som udland. Trioen skulle have besøgt Thorøhuse 

i oktober 2020, men Coronaen kom i vejen. Nu glæder vi os til marts 

som bliver årets første koncert efter seneste coronanedlukning. Stun-

dom udgøres af Emma Elmøe, violin, Villads Hoffmann, cittern samt gui-

tar og Julian Svejgaard, klaver. Som vanligt kan der inden koncerten ind-

tages en to-retters menu. Billetterne koster 150 kr. for spisning og 150 

kr. for koncert og kan bestilles på tlf. 22871053. 
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Väsen i Thorøhuse Forsamlingshus          

fredag d. 22. april kl. 20.00. 

I mere end 30 år har Väsen turneret i hele verden. De er intet mindre en 

levende legender inden for den nordiske folkemusik og Sveriges ukrone-

de eksponenter for genren i den ganske verden. Vi havde æren af at 

præsentere Väsen Trio i forsamlingshuset tilbage i 2007. I mellemtiden 

har Roger Tallroth forladt Väsen, men Olov Johansson og Mikael Marin 

fortsætter ufortrødent med at spille koncerter i hele verden. Koncerten 

med Väsen er også en genaftale efter Coronanedlukningen, idet de skul-

le have besøgt os i foråret 2021, men nu glæder vi os til gensynet efter 

lidt mere end 15 år. Koncerten er som vanligt med spisning og billetter-

ne bestilles på tlf. 22871053. 

Koncerterne i Thorøhuse Forsamlingshus støttes økonomisk af Statens 

Kunstfond og Assens Kommune. 
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Pastoren i Sønderby-Kærum Kirker Rikke Graff 
Kristensen er inviteret af Thorøhuse Posten (red.) 
til at skrive en klumme. 

Billedet er tilsendt fra præsten 

 

 
 
HVEM HAR NØGLEN? 
Børn kan som regel godt lide at høre om dengang, de var 
små. Så små at de ikke engang selv husker det. Hvordan 
var jeg, hvad gjorde jeg? kan de spørge, for det er dejligt 
at kende nogen, der har kendt en altid, ja, fra den helt 
spæde begyndelse. Det er også en af grundene til, at det 
kan gøre så ondt at miste en mor eller en far, uanset hvor 
gammel man er, og uanset hvor gamle ens forældre er, for 
i den relation vil man jo altid være barn. Når en forælder 
dør, så mister man et vigtigt vidne til ens liv, en del af sig 
selv. Og sådan er det også med venskaber og med ægte-
skaber. Vi kan glemme mange ting gennem tiden, men be-
gyndelser, dem husker vi som regel: hvad var det ved lige 
præcis ham eller hende, som gjorde, at vi fandt sammen, 
at jeg blev forelsket og siden elskede? Det er, som om vi 
finder hjem i de historier, der kan føre os tilbage helt til 
begyndelsen.                                                                        
Vort liv kan have mange begyndelser. Nogle vil sige, der 
er så mange begyndelser, som der er solopgange. Andre 
vil sige: jeg begynder at leve på ny, hver gang livet føles 
nyt. Eller som det gamle ordsprog siger: i morgen er star-
ten på resten af dit liv.                                                                   
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Og ét er sikkert. Der går altid noget forud. Dagen begyn-
der med et mørke, der viger, og skyggerne flygter fra ly-
set.                                                                                                                         
I et portræt i Kristeligt dagblad blev tidligere rektor på 
Pastoralseminariet, Mogens Lindhart, spurgt, hvilken fase 
i hans liv, han så tilbage på med størst glæde. Han fortalte, 
at han, da han fyldte 60 år, mødte en god ven i Illums bo-
lighus, der var ude at købe julegaver med sin 84-årige 
mor. Da hans ven præsenterede ham og fortalte sin mor, at 
han skulle til 60-årsfødselsdag, kom der en glød i hendes 
øjne og farve i hendes kinder, og hun udbrød: Åh ja, det 
var tider! 
Det sker, at vi først i bakspejlet får øje på små forunderlige 

og vidunderlige begyndelser gennem livet. I Johanne-

sevangeliet begynder det ikke med Jesu fødsel, men der-

imod med ordene: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var 

hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos 

Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, 

som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset 

skinner i mørket, og mørket greb det ikke. 

Med den poetiske skabelsesberetning kan vi hvile i be-

vidstheden om, at selvom der er meget vi ikke ser, og me-

get vi ikke har indsigt i, og meget vi først vil forstå en 

gang, så findes der en mening, fordi der allerede er talt et 

Ord. Ikke af os. Men om os og til os. For i begyndelsen 

var Ordet. Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os.  

Det er oplagt at spørge, hvorfor vi skal blive ved med at 

høre de samme beretninger fra Bibelen igen og igen? Og 

svaret er, at det skal vi, fordi vi må forstå, at vi er en del, 

ikke af en dommedagshistorie, men en frelseshistorie. 
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Frelse betyder at høre til i Guds søns historie, at høre til i 

og ikke at kunne rives ud af Guds kærlighed. Og selvom 

det kan lyde abstrakt, så findes vi der. Det er den historie, 

som kan sætte gang i troen på nye begyndelser på trods af 

modgang. 

Vort liv har del i Guds Ord, det Ord som skaber og skaber 

noget godt. 

Ord er ikke bare ord, de bringer noget med sig. Som en 

mors beroligende ord til sit barn, når det skal sove eller 

en kones ord til sin mand, når hun siger: Jeg elsker dig. 

Det er ord som medbringer det gode og har det gode i sig. 

Fordi det gode bliver til i det øjeblik, ordene bliver sagt. 

Og det var den slags ord, som Kristus talte. De beskriver 

ikke det gode. Men det gode er i dem. De belærer ikke 

om sandhed. Men sandheden er i dem. De forklarer ikke 

livet. Men livet er i dem. Frygt ikke. Dine synder er dig 

forladt. Din tro har frelst dig. Fred være med jer. Se jeg 

er med jer alle dage indtil verdens ende. Trøsteord til 

mennesker i dødens skygge.  

Guds Ord er nøglen til vores historie, og når vi lytter til 

Vor Herres beretning, om hvem vi er, så ligger verden 

åben – og Himmeriget med. 

                                                                                                                   

Godt nyt år ønsker pastoren. 
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Vin og bogforedrag 

 

Søndag den 8/5 klokken 15.00 vil Henrik Lund Nim, Vinspecialisten 
Assens, være vært til et glas vin samt et foredrag om hans roman, I 
Bedste Mening, der udkom sidste år. Det er en historisk roman, der 
omhandler tre generationer af den fransk/jødiske familie Cre-
vecoeur. Romanen handler om hvor langt man vil gå for at beskytte 
sin familie fra verdens onder og fra egne familiemedlemmer. Bogen 
bringer læseren til Tyskland og Frankrig i slutningen af 1800-tallet, til 
Vestfronten under 1. Verdenskrig og Danmark under 2. Verdenskrig.   

 

Henrik fortæller om tilblivelsen og baggrunden for romanen. Henrik 
vil også skænke lidt dejlig vin fra hans butik.   Foto og tekst: Bolette 

Arrangør: Bylauget, 

Bolette 
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Nye Thorøhusere. 
  

Aldrig har der på  et år været så mange nye. 
23 voksne og 9 børn. 
Alle var ikke med denne eftermiddag søndag d. 21.november 
2021 til mad og præsentation. 
Nogle var syge og nogen flytter først ind i febr. 2022. 
Redaktøren vil præsentere dem i Thorøhuse Posten og har 
præsenteret flere allerede. 
3 af børnefamilierne har forældre i Thorøhuse og Sønderby. 
Det er en af de kendte bosætningsstrategier. 
Tilbage til  barndommens/ungdommens gade. 
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Da alle de nye havde præsenteret sig og forklaret hvorfor de 
havde valgt Thorøhuse, underholdt cabaretmusikere med sang 
og musik. 
Dernæst var det de ”nye gamles” tur. De skulle fortælle, hvorfor 
de stadig bor i Thorøhuse. De er flyttet hertil i 2017-2019. 
Til sidst efter kaffen skulle alle aktiviteter i Thorøhuse præsen-
teres. 21 af slagsen. Det er imponerende. Der er noget for en-
hver smag at deltage i og man kan også helt lade være. 
Tilbage er der kun 2 huse til salg. 
Drejet 5 og Jacob Gades Vej 23 th. 
I næste nummer af Thorøhuse Posten i maj 2022 laver jeg en 
opdatering af alle de nye hunde i Thorøhuse. 
Skrevet af Bolette. Foto: BTO 
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Vi bringer her invitationen til nye Thorøhusere. 

Kære nye thorøhusere. 

 

Lokalsamfundspuljen i Assens Kommune har tildelt os midler til at gøre noget for 
nye tilflyttere. 

 

 

 

Vi har derfor besluttet at invitere jer til en hyggelig søndag eftermiddag i 
Thorøhuse Forsamlingshus med lidt mad og fortælling fra forskellige ”gamle og 
nye gamle” thorøhusere om, hvad vi går og laver her i Thorøhuse: 

 

SØNDAG D. 21. november KL. 12.30 til ca.17.00 

 

Forsamlingshusets huskok Flemming laver maden: 

Gammeldags flæskesteg med tilbehør, 

dessert og kaffe og en øl/ et glas vin/vand er inkl. 

Hvis du /I er vegetarer, så sig det ved tilmelding, så laver kokken noget ”grønt” 
til dig/jer. 
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Der vil være repræsentanter for Thorøhuse Forsamlingshus+ koncerterne, 
Thorøhuse Bylaug, SY og STRIK, Fællesspisning, IT-onsdag, Kortklubben, Badenym-
ferne, Livredderklubben for børn, Cabaretholdet, Thorø Snapselaug, Thorøhuse 
Posten og hjemmesiden, Thorøhuse Facebook lukkede gruppe m.fl. 

 

Vi glæder os til at se jer alle sammen. 

 

Bolette Eggers 

Landsbyambassadør - Formand for Thorøhuse Bylaug. 
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Aktiviteter i Thorøhuse 
 

   
    MANDAG ELLER TIRSDAG                                                                                                         
En gang om måneden SY OG STRIK i Forsamlingshuset. – 
Jytte Pedersen. 
 

HVER ANDEN ONSDAG EFTERMIDDAG                                                                    
Kortspil i Forsamlingshuset. – Bente Hyldgaard. 
 

HVER ANDEN ONSDAG AFTEN                                                                                       
IT – i Forsamlingshuset. – Lars Larsen. 
 

HVER MORGEN VED BADEBROEN snak med 
Suzanne Baaring. 
                                 

 LIVREDDERKLUBBEN HVER SOMMER                                                    
Facebook/Thorøhuse Livredderklub vandaktiviteter for 
børn. – Michael Iwersen.  



47 

 

 

 ÅRLIGT CABARETHOLD                                                                                      
Tag en snak med. – Bjørn Birkely og Ib Vestergaard.  
 

SNAPSELAUG                                                                                                               
Tag en snak med. -  Hanne Yderstræde 
 
 

FÆLLESSPISNING HVER MÅNED                                                               

                                                 Forsamlingshuset. 
Vil du hjælpe med noget, tag en snak med. – Flem-
ming&Dorthe                      
 

 SKRIV TIL THORØHUSE POSTEN                                                                      
Fire gange om året, se deadline i Posten: jan, april, juli, 
okt. – Bjarne Toft 
 

TORSDAGSHOLDET                                                                                                                              
Forsamlingshuset vedligeholdelse indvendig, tag en snak 
med. - Jørgen Eeg 
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KONCERTER I FORSAMLINGSHUSET                                                                 
Se opslagstavler, dagspressen og Facebook. – Tag en snak 
med Jeppe Nielsen. 
 

JULETRÆSARRANGEMENT                                                                                     
For ”Gamle” kl. 14.00 og børn kl. 16.00 den. 29 dec. i 
Forsamlingshuset.  
 

SKT. HANS PÅ DREJET                                                                                                 
Se opslagstavler, og Thorøhuse Facebook. Arrangør For-
samlingshuset. 
 

FACEBOOK: THORØHUSE                                                                                  
En lukket gruppe, anmod og du vil blive godkendt. Hanne 
Yderstræde. 
 

 ÅLEGILDE HVERT ÅR                                                                                                

                                                                                             
Læs info på opslagstavler. Arrangør Forsamlingshuset. 
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FORSKØNNELSESPRISEN                                                                                                

Påskønnelse for at gøre Thorøhuse smukkere. Lasse Lau-

ridsen fortæller. 
 

JULESTUE JULELOPPER/JULEPYNT                                                                                                                             

Lej en salgsbod - Første søndag i advent. Tag en snak med. 

– Jytte Pedersen. 
 

SVENDEKLUBBEN 

Historier, indslag og fælles hygge. - Tovholder Bjørn Birkely 

og Lasse Lauridsen. 
 

  MC THORØHUSE 

Fælles ture for MC Thorøhuse. - Tovholder Ib Vestergaard 

og Lasse Lauridsen. 
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            HJERTESTARTER KURSUS                                                                                    

En gang årligt i Thorøhuse forsamlingshus. – Instruktør 

Henrik Holm-Nielsen  
 

     GRØN OMSTILLING I THORØHUSE                                                                    

Hvordan kommer vi videre med grøn omstilling. – Katja 

Maarup. 

 

Foto: BTO 
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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 

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  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060 

   Email: myrfyn62@gmail.com 

Udlejning  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060 

   Email: myrfyn62@gmail.com 

Hjemmeside   www.thoroehuseforsamlingshus.dk/ 

    (udlejning og aktiviteter) 

Thorøhuse september  2021 
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Grus 
Sådan kan man tørre 

Thorøhuse Posten hvis   

postkassen har været utæt! 

Vh Jørgen Eeg og Lene     

Kastrup 

”Sofies hus” 

Gæt en tidsfor-

skel på fotogra-

fiets årstal. 

Du får 3 mulig-

heder: 

 

91 år 

96 år 

126 år 

 

Løsningen brin-

ges i næste 

nummer af Po-

sten 

 
År 2022 


