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Nye bænke ved Forsamlingshuset. Læs mere inde 

i bladet på side 17. 

Foto: Vibeke Willemoes 
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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:  1 august 2022 

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

Redaktøren har ordet. 

Hvor skal vi sove i nat? 

På opfordring af Bolette Eggers har Torben Blicher Buch lavet en oversigt over 

overnatningsmuligheder i Thorøhuse. Og der er både tale om enkelte overnatnin-

ger og ferieophold. Listen finder du her:  

https://bovedvandet.wixsite.com/thorohuse/overnatning. 

På oversigten fremgår følgende adresser: 

 

Oversigt via AirBnB - klik her!                       6 adresser plus en ved Saltofte Strand 

Oversigt via Booking.com - klik her!        1 adresse  

Oversigt via Sniffhotels - klik her!             1 adresse 

Oversigt via Feriepartner - klik her!         1 adresse 

Oversigt via Sommerhus.dk - klik her!    1 adresse 

 

Det er med denne oversigt muligt at overnatte både billigt og dyrt. 

Sov sødt. 

P.S. Næste udgave af Posten rykkes til ca. 15. august p.g.a. ferie  

mailto:btols48@gmail.com
mailto:btols48@gmail.com
https://www.airbnb.dk/s/Tor%C3%B8-Huse--Danmark/homes?tab_id=home_tab&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&flexible_trip_dates%5B%5D=april&flexible_trip_dates%5B%5D=may&date_picker_type=flexible_dates&query=Tor%C3%B8%20Huse%2C%20Danmark&place_id=ChIJjZLmRo3ITEYRvu
https://www.airbnb.dk/s/Tor%C3%B8-Huse--Danmark/homes?tab_id=home_tab&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&flexible_trip_dates%5B%5D=april&flexible_trip_dates%5B%5D=may&date_picker_type=flexible_dates&query=Tor%C3%B8%20Huse%2C%20Danmark&place_id=ChIJjZLmRo3ITEYRvu
https://www.booking.com/hotel/dk/fishinghouse-toro-huse.da.html?aid=304142;label=fac419jc-1DCAEoggI46AdIM1gDaD2IAQGYAQa4ARfIAQzYAQPoAQH4AQOIAgGoAgO4AuHNzJIGwAIB0gIkMTM1ZjUxMjMtODkwMS00ZTg3LWFkODEtMjUwMGM5YWRiM2Yy2AIE4AIB;sid=4f3411b27649098e65d3ffa2e9ecf09d;a
https://www.sniffhotels.com/dk/hotel/lystfiskerhuset
https://www.feriepartner.dk/sommerhus/nordvestfyn-skolebakken-m65090-3/
https://sommerhus.dk/ejendom?id=892325
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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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Om mausoleet på Thorø. 

Indgangen til Harald Plums Gravhøj , beliggende på Thorøs nord-

lige del. Adgangen foregik gennem en broncedør, hvorover stod 

det latinske  Sorcum Corsa (Opad med hjertet), henvisende til 

slægtens våbenskjold, en pansret arm som holder et højt hævet 

hjerte i sin hånd. 

Mausoleum var bestemt til bl.a. to pekingesere der skulle bisættes 

der. Historien fortæller, at der i 1927 var indbudt 50 personer i 

sørgetøj. Pastor Dvinge fra Kærum holdt tale. En hund - Trold - 

skulle begraves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billederne hvor man ser sten er taget neden for skrænten og op 
mod Mausoleet som var anbragt på venstre side af stien når man 
går mod Vesterborg. Foto og research: Kurt og Hans 
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Mausoleets placering angivet på kortet fra Thorøhusebogen 
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Sankt Hans fest lørdag d. 25.juni kl.18.00 
 

 
Thorøhuse Forsamlingshus afholder Sankt Hans fest med grill-
stegt gris og bål på Drejet. 
Husk tilmelding, hold øje med opslag på pælene 
Pris kr. 100,- for voksne halv pris for børn. 
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Lige en lille artikel til Thorøhuse Posten fra  

klimaforedrag.  
 
Det var en inspirerende foredragsaften fyldt med dialog og 
idéudveksling den 17 februar i forsamlingshuset. 19 personer 
var mødt op, på trods af vinterferie og corona.  
 
Sanne holdt et spændende foredrag om CO2 udledning og 
reduktion af CO2, hvad vi selv kan gøre og hvad kommunen 
gør og deres visioner. Der var god dialog under og efter fore-
draget, så en vellykket aften  
 
Tak til Karen og Katja for kagebagning  
 
Det næste arrangement fra klimagruppen bliver en film-
eftermiddag, hvor vi ser "The biggest little farm" - en hjerte-
varm dokumentar om klima/naturens kredsløb. Børn er vel-
komne   
Det vil blive en søndag over middag sidst i marts.  
Forårshilsner Grethe . 
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THORFISK:  40 82 00 30 mail: thorfisk@tdcadsl.dk  

mailto:thorfisk@tdcadsl.dk
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Har du investeret i ny el-bil og ladestander? 

Trenden inden for biler er jo, at flere og flere køber en el-bil og får opsat en 

ladestander ved sit hus, så den nye bil kan stå på spring til en lydløs køretur 

fra morgenstunden. 

Har du investeret i ny varmepumpe i dit hus, som-

merhus eller virksomhed? 

Nye moderne varmepumper er også en ny trend i boligopvarmningen, hvor 

der ikke er adgang til fjernvarme. Pillefyr, oliefyr og andet besværligt er-

stattes af en varmepumpe og energien til driften betales via en højere el-

regning. 

Støtter du Thorøhuse via FynskSupport? 

Energi Fyn støtter foreningslivet på Fyn med samarbejdsaftaler med for-

eningerne i det, som de kalder FynskSupport. Som forbruger kan man i 

FynskSupport vælge den forening, som man gerne vil have, at de støtter – 

her kan du finde Thorøhuse Bylaug som den, du gerne vil støtte. 

Det koster dig ikke noget at støtte en forening – det er bare en måde at 

uddele støtten på via FynskSupport. Energi Fyns bestyrelse har valgt, at 

man gerne vil støtte forenings- og kulturlivet og at forbrugerne skal bestem-

me, hvem der skal støttes. Så betaler de 6 øre/kWh, som du som forbruger 

køber hos Fyns Energi til den forening, du vælger. 

Tilmeld dine forbrugsmålere til FynskSupport og støt Thorøhuse til gavn for 

byen. 

Bylaug og Forsamlingshuset aftaler brugen af midlerne og gerne efter for-

slag fra byens beboere. 

Palle Isaksen  
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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 

SKALDYR 

I påskedagene, da min yngste datter er i færd med at gøre sig klar til 

at male påskeæg, spørger hun eftertænksomt: er alle dyr, som kom-

mer fra et æg, skaldyr? 

I grunden et oplagt spørgsmål, og det kan føre tankerne hen på, 

hvad det er, der gør, at vi kategoriserer alting omkring os? at vi i det 

hele taget har brug for at inddele og opdele for at forstå verden; også 

dyreverdenen med rovdyr og kæledyr og gopler og insekter, fugle 

og skaldyr, herunder hvirvelløsedyr og bløddyr, som bærer deres 

skelet yderst i modsætning til os, som bærer det hårde skelet inderst.                                                      

Når man begynder på en sådan snak, så bliver det meget tydeligt, at 

sproget er med til at gøre virkeligheden forståelig for os. Ligesom vi 

fortæller hinanden. at grisen siger øf, mens den i England siger 

oink! Men det er det samme dyr, vi taler om. Ja, virkeligheden kan 

forstås på mange forskellige måder afhængigt af definitioner og lyde 

og sprog.                                                                                                                

Vi opdeler og inddeler for at gøre vores verden overskuelig. Der er 

venner og fjender. Rigtigt og forkert. Rige og fattige. Der er de gode 

og de onde. Alt afhængigt af hvem, der definerer og hvem der for-

midler og fortæller. 
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I nyhedsstrømmen om krigen i Ukraine, har vi i den grad fået be-

kræftet, at der er forskel på, hvem der fortæller historien. Om det er 

et russisk medie eller et ikke-russisk medie, der rapporterer. Det er to 

vidt forskellige virkeligheder der portrætteres. Og det kan være sin 

sag at regne sig frem til, hvad der er sandt – ja, hvad er egentlig vo-

res virkelighed? 

I vores kristne kirke støder vi på en virkelighed, som sprænger en-

hver form for forestilling om, hvordan det hele hænger sammen. Og 

her er det ikke mennesket, der fortæller, men Gud.  

Som et lyn, der bryder ned midt i det alt sammen, får vi i vores krist-

ne højtid, påsken, fortalt, at der findes en verden, som ikke kan for-

klares med fotosyntese, taksonomi, tyngdekraft eller andre naturvi-

denskabelige forklaringer.   



14 

 

Med Jesu Kristi opstandelse fra de døde åbenbares en ny virke-
lighed, som er defineret, ikke af os, men af Gud. 
Døden findes, det ved vi. Og døden er endegyldig. Det er den i én 
forstand, men med Jesu Kristi opstandelse fra de døde får vi at vide, 
at døden ikke er endegyldig i enhver forstand. 
Kristendommen forkynder, at der findes en virkelighed, som ikke 
lader sig definere af os. En virkelighed som allerede er defineret, og 
som rækker helt tilbage til tidernes morgen. Hvor der blev lys. 
  
Nogle mener, at vi har mistet et sprog for døden og opstandelsen. At 
børn opfinder deres eget sprog, fordi vi ikke længere har et fælles 
kristnet sprog. For mig at se, så har vi et kristent sprog, og vi kender 
alle sammen ord som: engle, grav, død, opstandelse, evighed og Pa-
radis. Og mange af os gør forestillinger om, hvad der sker, når livet 
her er slut, og hvad dette sted, Paradis, er for et sted. Ja, som en af 
konfirmanderne så flot udtrykte det: Paradis det er det sted, hvor alle 
passer ind! 
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Jeg tror, at vi har et sprog, men vi er måske bare usikre på, om det 
sprog, vi har, er godt nok? Om det er rammende, og om det nu også 
kan være sandt? 
For helt grundlæggende strider den opstandne Kristus med vores fo-
restillinger om altings sammenhæng. Samtidig med at opstandelsen 
svarer på vor inderste længsel mod noget, som vi ikke har sprog for, 
men en fornemmelse af; at høre hjemme, ikke kun her i verden, men 
et andet sted. Der hvor sjælen finder hvile, som den kan gøre det i 
smuk musik, i kunst, i salmesang og poesi.  
Her hvor vi på udefinerbar vis mærker en forbundethed med noget 
åndeligt. At vi ikke kun er legeme, men også ånd. 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

Og det er måske i virkeligheden denne fornemmelse, vi overhører i 
en verden fuld af larm, i stedet for at forbinde den fornemmelse til 
Guds ord. I en kultur og en verden, hvor vi konstant kategoriserer 
og forsøger at forstå virkeligheden, som vi nu ser den. Med vilddyr 
og kæledyr og skaldyr. Med lande der invaderes og magter der 
erobrer andre. Med flygtningestrømme og naturkatastrofer og for-
anderlighed. I en sådan verden findes en virkelighed, som ikke la-
der sig definere af os, og som er uforanderlig. 
 
Det er ikke alle dyr, som kommer fra et æg, der er skaldyr. Det har 

vi besluttet, og det ved vi. Men hvordan liv opstår af døde, det ved 

kun Gud. 

 
Forårshilsen fra pastoren. 
 
 
 
 

 

mailto:asv@yard.dk
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Nye bænke ved forsamlingshuset. 

 

Der er sat nye bænke op ved forsamlingshuset. 

Den gamle bænk var slidt ned, så der skulle nye til. 

Vores kære afdøde Inspektør Finn Helmer klarede hele verden og 

Thorøhuse fra den gamle bænk igennem rigtig mange år. 

Finn efterlod ved sin død et pænt beløb til forsamlingshuset, derfor 

bliver de nye bænke påsat et flot messing skilt med inskriptionen ” 

Finn’s Bænk”. 

Tal til svendene Per, Mogens og Preben for et flot arbejde. 

Formanden 
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Dobbeltkoncert med Yves Lam-

bert Trio & Baltic Crossing i for-

samlingshuset fredag d. 3. juni. 
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Baltic Crossing (UK, Fin, DK) 

Yves Lambert Trio fra Quebec, Canada. 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

Fra Quebec, Canada, stifter og medlem af superorkestret 

La Bottine Souriante, Yves Lambert og sammen med vores 

”næsten husorkester” Baltic Crossing slutter Thorøhuse 

Forsamlingshus forårssæsonen 2022 med et brag af en 

koncertaften. Vi forventer rift om billetterne denne gang. 

Yves Lambert Trio har været på tegnebrættet de sidste 3 år, 

men 2020 og 2021 måtte aflyses pga. corona. Nu er det en-

delig lykkedes. Tilmed i en dobbeltkoncert med Baltic Cros-

sing, som i 11. time kom ind fra sidelinjen og som nu besø-

ger os for 7. gang siden 2010. Vores kok Flemming vil igen 

sammen med den faste dessert-createur Jytte stå for den 2

-retters menu til den sædvanlige pris på 150 kr. Koncerten 

koster denne gang 200 kr. Billetterne bestilles på tlf. 

22871053. Spisning kl. 18 og koncert kl. 20. Koncerterne i 

Thorøhuse Forsamlingshus støttes af Statens Kunstfond og 

Assens Kommune. 
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug  

torsdag d. 31. marts 2022 kl. 1830.  

Afholdt i Thorøhuse Forsamlingshus. 
 

Spisning kl. 18.30. - Generalforsamling kl. 19.45. 

60 stemmeberettigede mødt frem. (148 medlemmer af foreningen ved 

udgangen af dec. 2021) 

Formanden Bolette bød velkommen. 

 

1. Valg af dirigent. - John Pedersen valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsesfristen var overholdt (3 uger). Herun-

der også varslet i Thorøhuse Posten og opslag på pælene.  

 

2. Valg af referent. - Jeppe Nielsen valgt. 

 

3. Bestyrelsens beretning. - Fremlagt af formanden Bolette Eggers. 

Æblefestival. Afholdt 17. oktober. Tovholder Kirsten Hasseltoft sammen 

med Susanne Baaring. Bolette og Lise Arnecke var hjælpere. Der 

deltog 65 voksne og 15 børn. Kirsten og Susanne er tovholdere igen i 

oktober 2022 

Grøn gruppe under ”Deltager Danmark” i Thorøhuse med mange aktivi-

teter. Grethe Bernth, Katja Maarup, Karen Dorph, Mogens Andersen 

og Per Villemoes tegner gruppen. Der har været afholdt 

”Høstmarked” og ”Grøn Fællesspisning”. Begge aktiviteter gentages. 

Senest filmeftermiddag i alt for godt vejr. 7 fremmødte. 

Syng sammen eftermiddag 7. november med Sandagerkoret. Tegner til at 
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blive en god tradition. 

Nye tilflyttere. 23 voksne og 9 børn tilflyttet Thorøhuse. I relation til 

”nye familier” i beretningen. Kommunen støttede økonomisk et 

arrangement i forsamlingshuset for nye tilflyttere afholdt d. 21. 

november 2021. 

Bylauget har ansøgt kommunen om ny p-plads pga. alt for mange biler 

ved forsamlingshuset. Assens Kommune har taget godt imod ide-

en, og der pågår diverse undersøgelser. 

Cykelsti (”Assinoen”). Står pt. en smule i stampe. 

Nyligt afholdt hjertestarterkursus i forsamlingshuset. 

Nye bord/bænkesæt. Mogens og Preben fra svendeklubben har netop 

samlet de 2 sæt. Vedligeholdelsesfrie materialer. 

Strandrensning gentages 1. maj 2022. 

8. maj 2022 holder Henrik Nim (Vinspecialisten) foredrag i forsamlings-

huset om sin bog: ”I bedste mening”. 

I sommer afholdes § 18 tur for de ældre thorøhusere. Årlig tilbageven-

dende begivenhed. Juni/juli måned. 

Tak til medlemmerne. Sidste år 148 medlemmer. Godt med mange 

medlemmer ifb. med ansøgninger. 

Thorøhuse Bylaug og Thorøhuse Forsamlingshus udgør sammen 

Thorøhuse Borgergruppe, der årligt modtager 5.000 kr., som for-

trinsvis anvendes til græsslåning ved p-pladsen. 

Tak til forsamlingshus for godt samarbejde. 

Tak til redaktøren 

Tak til badebroens handymen. Kurt Petersen m.fl. 

Tak til 18 annoncører i Thorøhuseposten. 

Tak til bylaugets bestyrelse og revisor.  

Opfordring til alle nye medlemmer om at sende deres mailadresse til 

kassereren. 

 

Spørgsmål/kommentarer: 

Ib: klatrestativ ”abelandet”. Kan det evt. udvides med en rutsjebane? 

Bolette: Med vilje holdt det på mindre niveau, så det passer ind i miljø-

et. 
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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 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet. - Omdelt i kopi og gen-

nemgået af kassereren Palle Isaksen. Fremlagt via projektor. 

Carl Emil: Hvad med at anskaffe en trappe i glasfiber til badebroen? – 

videregivet til bestyrelsen. 

Lisbeth J.: Problemer med fejl i det udsendte kontonummer til brug for 

kontingent-indbetalinger. - Palle: Taget til efterretning. 

Kurt Petersen: Har aldrig hørt om zinkanode til badebroen? Opfordrer 

derfor bestyrelsen til at arbejde videre med dette. 

Mogens Andersen: Der er 2 trapper på badebroen. 

Ib: Den store trappe er rustfri. Det er den for enden af broen ikke. 

 

Regnskabet herefter godkendt. 

 

5. Forslag fra bestyrelsen. - Ingen forslag. 

 

6. Forslag fra medlemmerne. (Skal ifølge vedtægterne fremsendes til besty-

relsen 14 dage før generalforsamlingen). - Ingen forslag indkommet. 

 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter.  
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Palle Isaksen og Lasse Lauridsen er på valg. Begge villige til genvalg. Begge 

genvalgt. 

Førstesuppleant Bente Hyldgaard og andensuppleant Vibeke Villemoes 

på valg. Begge villige til genvalg. Begge genvalgt.   

 

8. Revisor og revisorsuppleant.  

Preben Hansen og Palle Jensen. Henholdsvis revisor og revisorsuppleant. 

Begge genvalgt. 

 

9. Fastsættelse af kontingent. Uændret 100 kr. Forslaget vedtaget. 

 

10. Eventuelt.   

Lisbeth Sørensen: Referat fra 13. januar. Skader på Skolebakkens udkør-

sel il Saltoftevej.  

Spørgsmål til kommunen fra Bolette. Kommunen siger det er en pri-

vatvej. Sagen verserer fortsat. Kommunen kan muligvis ændre 

status fra off. vej til privatvej. 

 

Lars Hejgaard: Ift. huller på Skolebakken. Nogle beboere har selv re-

pareret vejen. 

Lisbeth : Bange for de dårlige veje kan forårsage trafikuheld. Bolette 

arbejder videre med sagen. 

Pia: Kan kommunen evt. prissætte vejudbedringen, så evt. beboere 

selv kan vurdere, om man selv kan finansiere projektet? 

 

Palle gennemgik herefter regnskabet for Borgergruppen. (Samarbejde 

mellem bylauget og forsamlingshuset). Også fremlagt på projektor. 

 

Pia: Opfordring til at holde Thorøhuse ren for hundeekskrementer. 

Bolette: Takkede og bød på kaffe og lagkage. 

Pernille: Forespurgte om ”intelligent” p-skilt. Ked af sådan et. Bolette: 

Måske også for dyrt? 

Opfordring til at møde op til høstmarked d. 12. juni. 

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 20.35.      Jeppe 
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Underskrevet referat 
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Hjertestarterkursus søndag d. 13. marts. Kun 7 deltagere, men meget effek-

tivt. 

Alle fik lært det overraskende tempo med 2 tryk i sekundet. 

Alle kan huske : 30 tryk og 2 blæs. 

Ring 112. 

Bliv ved til ambulancen kommer. 

Hjertestarteren hænger i rummet indtil det offentlige toilet i Forsamlingshuset 

ved rampen. Ved p-pladsen. 

Åbent hele året 24/7. 

I Danmark har vi firedoblet overlevelsen efter hjertestop UDEN for hospital. 

Så kom til vores næste hjertestarter-kursus i januar 2023. 

Læs mere på www.hjertestarter.dk 

Bolette.  

Foto: Bolette 

http://www.hjertestarter.dk/
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Kære Thorøhusere. 

Søndag d. 12. juni kl. 11-16 afholdes der LOPPEMARKED I Thorøhuse. 

Alle kan tilmelde sig, og sætte et flag i indkørslen, der vidner om, at her sælges 

der lopper. 

Kl. 17 vil Flemming og Dorthe lave fællesspisning i Huset, til den sædvanlige pris 

(60 kr) 

Tilmelding fra alle ”lopperne” (så vi kan lave skilte om hvor der er boder) samt 

tilmelding til fællesspisning skal ske på SMS til 

Suzanne 22761838 

Eller Vibeke 26112466 

Senest d. 15 maj 

Vi mangler flere frivillige til at bage kage, som skal afleveres i Huset senest kl. 

10.30 på dagen.  

Hvem vil hjælpe?? 

Fra kl. 11-16 vil der være åbent i Huset for salg af kaffe/te og kage, samt salg af 

øl/vand. 

Der arbejdes i øjeblikket på at få levende musik i Forsamlingshuset og rundt i 

gaderne. 

Bedste loppehilsner fra 

 Suzanne, Vibeke, Carsten, Solveig & Hanne 
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SØNDAG D. 12. JUNI KL. 11-16,  

ER DER LOPPEMARKED I HELE BYEN.  

DER SÆTTES FLAG UD VED DE HUSE 
DER SÆLGER LOPPER. 

I FORSAMLINGSHUSET VIL DER I SAM-
ME TIDSRUM, VÆRE SALG AF KAFFE/TE 

MED  

KAGE, SAMT ØL OG VAND. 

 

ALLE ER VELKOMNE I VORES HYGGELIGE  

FISKERLEJE 

 

Bedste solskinshilsner fra 

Vibeke 

Suzanne 

Carsten 

Solveig 

Hanne 



30 

 

Nye beboere på Jacob Gadesvej 8 

Thorøhuse Bylaug byder velkommen med dette ”gør det selv interview” 

 

Anne og Morten Østerlund Krog, børn Rigmor på 12, Holger på 16 og Solveig på 

17. Anne arbejder som chefkonsulent på UCL i Odense, og Morten er uddannel-

sesleder på Faaborg Gymnasium. 

Huset er købt i fællesskab med Annes forældre Torben og Vibeke, som bor 

Torøgyden 6. Vi har i forbindelse med købet af Jacob Gadesvej solgt det lille hus 

på Torøgyden 2 og i stedet fundet noget, der er lidt større, og som giver lidt 

bedre plads og dermed muligheder. 

 



31 

 

Da vi har børn, der går i skole flere forskellige steder, flytter vi ikke lige med det 

samme fast til Thorøhuse, men vil komme og bo her rigtig meget, og vi er meget 

glade for byen og for den stemning i byen, som de gode mennesker rundt i gader-

ne er med til at skabe. 

Husdyr: 

Vi bor lige nu på landet uden for Allested-Vejle, - hvor vi har får, høns og kat, - 

men dem tror vi nu ikke, vi får plads til her på Jacob Gades Vej ;0)  

Overtagelsesdato. Vi overtog huset 1.februar 2022. 

Renoveringsprojekter:  Vi har købt huset af Visti, som har passet rigtig godt på 
det. Det er et meget charmerende hus, - men som det jo sker, når nogle flytter uf 
og andre flytter ind, får man lyst til at flytte trappen, til lige at gøre dit og dat, - så 
lige nu har vi travlt både i stueetagen og på 1. sal. 

Tilknytning: Vi er kommet en del i byen , da Annes forældre flyttede hertil for ca 
10 år siden. Det er en helt fantastisk perle. 

På grund af tidnød inden deadline har det ikke været muligt at lave foto af famili-

en, men Anne har sendt disse billeder fra renoveringen. TAK 
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Et herligt billede fra Kærum Stadion. Tilsendt af Anker 

Lund og Jørgen Sørensen.  
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Anker lund forklarer lidt nærmere. 
 
Edmond har jeg vist stavet forkert – han hedder Edmund.... 
 Anders Jensen med huen er far til Karen-Lise Jensen 
 Oscar er far til Kurt, Hans, Birthe og Helen – alle fire bor i 
Thorøhuse nu 
 Harry er far til afdøde Palle samt Leif i Nyhusene og Johanne i 
Thorøhuse 
 Alfred er bror til Børge Hansen. 
 Jørgen Jensen (Jørgen Bager) er onkel til Jørgen Jensen!!! 
(Ham, der bor i Thorøhuse i det stråtækte hus) og far til hende, 
der har sommerhus ved siden af Inger Lerches hus. 
 Leif Berg var fra Bergs Sølvvarefabrik 
 Georg Jørgensen (Gokke) fiskede med Arne Mogensen og Jens 
Frandsen 
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Referat fra BESTYRELSESMØDE onsdag den 20. april 2022 kl. 19 hos Lasse. 
Deltagere: Bolette, Palle, Margrethe, Lasse, Vibeke, Bente og Jørgen 

(referent). 
 

Referat af b-møde d. 13.jan. 2022 er godkendt og ophængt i infoskab 
jan. 2022 samt refereret i feb. nr. af Thorøhuse Posten. 

  
Evaluering af aktiviteter siden sidst: 
Hjertestarterkursus søndag d. 13. marts med kun 7 deltagere. Det var 

flyttet pga. instruktørens kalender. 
Generalforsamling torsdag d. 31. marts. Fint fremmøde med 62 delta-

gere. Referat i næste udgave af Thorøhuse Posten. 
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med uændre-

de poster. 
    

Aktiviteter i den kommende tid: 
Strandrensning søndag d. 1.maj – opslag er foretaget. Bolette skaffer 

container hos Entreprenørgården. Inga laver kaffe. Kagemand fra 
Brian. 

Foredrag om bog og vin v/ Henrik Lund Nim. Vi afventer nærmere her-
om (Bolette). 

  
Nyt fra formanden: 
Bordbænkesæt købt af midler fra Lokalsamfundspuljen og samlet 

af Preben Hansen og Mogens Andersen. Skal placeres på græsom-
rådet. Palle har afregnet med Forsamlingshuset.  

§ 18 tur i uge 26/28 til det ny H.C. Andersens Hus i Odense. Bente og 
Bolette inviterer. Der er modtaget 4.000 kr. hertil fra Assens Kom-
mune. 

Ekstra P-plads: Vi afventer nærmere fra kommunen vedrørende etab-
lering. 
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 Vedr. vedligehold af Skolebakken meddelte Bolette, at Assens kom-
mune definitivt kategoriserer vejen som værende privat/
offentlig! Dvs. at matrikelejerne skal sørge for vedligehold. Endvi-
dere bør parkeringer tæt på udkørslen til Saltoftevej undgås!  

  
Nyt fra øvrige b-medlemmer: 
Palle: Ny annoncør til TH posten er tilmeldt. Cykelstiudvalgets arbejde 

(”Assinoen”), hvor Palle har deltaget i 3 år, lider af mangel på 
indflydelse og motivation. Cykelstiudvalget er nedsat af Assens 
Kommune. 

Lasse: Forskønnelsesprisen kommer igen; herom mere senere i år. 
Nyt bænkesæt ”Finns bænk” er klar til opsætning v/ Svendehol-
det og erstatter den gamle udslidte ”Børsbænk”. De to gamle 
bordbænkesæt trænger til vedligehold. Forslag om et ”By-træf” 
med grillpølser og drikkevarer engang i august. 

Jørgen: Forslag på generalforsamlingen om en rutschebane v/ Abel-
andet blev drøftet og igen afvist pga. naturmiljøet. 

 Margrethe: Vejstriber bør males op (aktion: Bolette). Stednavne 
Thorøhuse / Thorø skrives ikke altid korrekt; ”synderne” skal gø-
res opmærksom herpå; Margrethe kontakter Hans O. Hansen, 
Assens Kommune om tavlerne ved Thorø og naturstien. Gynge-
stativ på Drejet: Ophæng skal efterses og et mørt bildæk skiftes - 
Lasse er tovholder. 

Vibeke: Huller foran målene på fodboldbanen v/ Drejet bør udbedres. 
Der bliver igen et Loppemarked i byen søndag d. 12. juni.  

Bente: - ikke noget. 
Medlemmer: Palle oplyste at medlemstallet pt. er 146. 
Økonomi: Palle redegjorde for økonomien og der var ingen bemærk-

ninger dertil. 
Thorøhuse Posten: har deadline 25. april: Referat af b-møde, Jør-

gen.  Hjertestarter kursus (fotos), Bolette. Beretningen, Bolette. 
Loppemarked (Vibeke). 

Evt. og Næste møde: Et eventuelt dialogmøde mellem Bylauget og 
Oldermandslauget blev drøftet. 
Næste møde aftaltes til onsdag 24. august kl. 19 hos Jørgen, Åle-

vejen 3. 
Mødet afsluttet kl. 21.51. 
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Beretning til Thorøhuse Bylaugs generalforsam-
ling 31.marts 2022 

Perioden 23.sept. 2021 - 31.marts 2022. 

Det er 3 år siden, vi har holdt generalforsamling i marts 
måned, som vedtægterne siger. Restriktionerne forbød 
forsamlinger indendørs helt ned til 5 i 2020 og sidenhen 
steg det gradvist til 50 i 2021, indtil de helt forsvandt i 
januar 2022. Vi har levet i en mærkelig tid. Forhåbentlig 
går der 100 år før en ny pandemi kommer igen ifølge vi-
rologerne. 

 Som led i Assens æblefestival var der 17. oktober 
æblekagedyst i Forsamlingshuset med Kirsten Has-
seltoft Larsen, Drejet, som tovholder sammen med 
Suzanne Baaring, Lise Arnecke og Bolette som 
hjælpere. Ca. 65 voksne og 15 børn besøgte æble-
kagedysten, hvor 7 voksne og 4 børn havde afleve-
ret æblekager til konkurrencen. 3 børn og 3 voks-
ne vandt præmier. Kirsten og Suzanne styrer igen 
æblekagedysten i Thorøhuse i oktober 2022. 

Den nye ”Grønne gruppe”, som blev skabt i juni 2021 
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via et møde med Sanne Doll, Assens Kommune og 
”Deltager Danmark”, en nonprofitorganisation 
støttet af Veluxfonden, er kommet rigtig godt i gang. 
5 thorøhusere har taget opgaven på sig. Det er Gre-
the Berndt Madsen, Barkegryden, som er tovholder 
sammen med Katja Maarup, Markledet, Karen 
Dorph Bendtzen, JGV, Mogens Andersen, JGV og Per 
Villemoes, JGV. Aktiviteterne har indtil nu været: 
Grønt Høstmarked, Grøn fællesspisning, Foredrag i 
Forsamlingshuset med Sanne Doll, klimakoordinator 
fra Assens Kommune om ”Grøn omstilling i et lands-
bysamfund”, filmeftermiddag ” The biggest little 
farm” og inden sommer ny grøn fællesspisning. Inte-
ressen vokser. 

”Syng sammen” med Sandagerkoret i Forsamlingshuset 
søndag d. 7. november. Det var 2. gang vi havde be-
søg af Sandagerkoret.  Det blev igen en dejlig efter-
middag med Forsamlingshusets nye Højskolesang-
bog og Sandagerkoret. Det ser ud til at denne Syng 
sammen eftermiddag kunne blive en rigtig god tradi-
tion i Thorøhuse. 

Nye thorøhusere: Så mange og så på én gang. 23 voks-
ne og 9 børn. Det er ikke sket i de 28 år Thorøhuse 
Bylaug har eksisteret. Hvorfor? I Assens Kommune 
arbejder man med de nye bosætningsstrategier. 
Børnefamilierne vil ud af de store byer til mere rum-
melige steder med grønt omkring, og i Thorøhuse er 
det grønt og vand, der trækker. De gamle dør eller 
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flytter på plejehjem eller i lejlighed. De unge flytter 
til byerne, men når de stifter familje vil flere tilbage 
i nærheden af bedsteforældrene. De er nemlig gode 
til at passe børn. Det er også sket i Thorøhuse. 3 
nye børnefamilier har bedsteforældre i byen og i 
Sønderby. Så er der 50+ 60+'erne. Børnene er væk 
og på uddannelse. De har længe ønsket sig et hus 
ved vandet, som i Thorøhuse. Beliggenhed. Den 
sidste gruppe er pensionisterne, der sælger det sto-
re hus og vil i noget mindre med natur. Det er også 
Thorøhuse. Alle de nye skulle have en fed velkomst 
med mad og vin og underholdning og oplysning om 
de 22 ”klubber” med aktiviteter, der er i Thorøhuse. 
Det blev en laaang søndag i Forsamlingshuset d. 21. 
november. Derfor havde vi søgt Lokalsamfundspul-
jen i Assens kommune om 6000kr. til sådan en vel-
komst. Og det blev bevilliget. Tak til Assens kommu-
ne. 

 

Ekstra P-plads i Thorøhuse: I maj 2021 havde Assens 
Kommune en trafiktælling, der strakte sig over 10 
dage. Thorø er nemlig udpeget til en af de 3 HOTS-
POT i kommunen.: Bågø, Helnæs og Thorø. Når vi er 
blevet et HOTSPOT, skal turisterne jo ud at gå ture 
og i Corona-nedlukningstiden, skal alle de andre og-
så ud at gå. Det betyder biler gennem Jacob Gades 
Vej, ned ad Drejet til P-pladsen. En fredag i maj 
2021 talte ledningen 207 biler. Der er plads til ca. 50 
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på P-pladsen og hvis der ikke er gæster i Forsam-
lingshuset kan der være ca. 20 biler mere på For-
samlingshusets p-plads. Men ned og op ad Drejet 
kan der kun køre 1 bil. Det betyder trafikkaos. 
Derfor har vi søgt kommunen om en ekstra p-plads 
i udkanten af byen. Så må turisterne gå 2 km mere 
med en madkurv eller rygsæk gennem byen og ny-
de synet af alle de velholdte huse og haver. I øje-
blikket undersøger kommunen de lovlige mulighe-
der mht. strandbeskyttelseslinjen. Det bliver en 
stampet grus p-plads som ved forsamlingshuset. 
Økonomien synes ikke at være det største problem 
iflg. samtale med direktør for Plan, Land og By 
Martin Albertsen i Assens Kommune. Når lovlighe-
den er på plads, bliver Bylauget kontaktet. Der er 
vi nu. 

 

Cykelsti/Assinoen/rekreative stier. Mulighederne for 
at få en mere trafiksikker cykelrute fra Thorøhuse 
til Assens og andre steder hen, foregår i en ar-
bejdsgruppe sammen med alle Lokalrådene i kom-
munen under overskrifterne Assinoen og Multi-
funktionelle stier. Der er i 2020 og igen i 2021 ind-
sendt oplæg, med bl.a. Palle Isaksen som medfor-
fatter, til Byrådets budgetbehandling. Den er ble-
vet godt modtaget og der er afsat penge i bud-
getterne for 2021-2025. Arbejdsgruppen bag op-
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lægget holder jævnlige møder med forvaltningen 
om cykelstier – dog mest med information om, 
hvad politikerne og forvaltningen har besluttet og 
gjort. Det er endnu ikke lykkedes at få indflydelse 
før beslutningerne er truffet, så mødernes værdi er 
svær at få øje på, beretter vores udsendte i ar-
bejdsgruppen Palle Isaksen. 

 

Hjertestarterkursus: Vi var lidt mere end en håndfuld. 
Men det betyder ikke aflysning. Tværtimod. Det 
betyder mere hånd på dukken og mindre tilbage-
holdenhed med at prøve, hvor hårdt det er 30 gan-
ge og 2 pust. 2 gange  tryk i sekundet, så der er 
tempo på. Det blev en lærerig søndag eftermiddag 
i Forsamlingshuset d. 13. marts med Henrik Holm-
Nielsen, Fiskerstræde, som en meget grundig in-
struktør. Tak til Henrik, som også lige har skiftet 
nye elektroder og batterier i hjertestarteren, som 
hænger inde i indgangen til det offentlige toilet i 
Forsamlingshuset, hvor der er åbent hele året 
24/7. 

 

Nye bordbænkesæt: Bylauget og Forsamlingshuset 
har sammen fået bevilliget 2 nye, vedligeholdelses-
frie bordbænkesæt af genbrugsplast af Lokalsam-
fundspuljen til 15.000kr. Vi tror og håber at 
”svendeklubben” inden påskeferien vil have samlet 
dem. Sidste nyt: Preben, fra Drejet og Mogens fra 
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JGV har allerede samlet dem. Hurra for de 2 svende. 

 

Aktiviteter inden sommerferien:  1. maj er der strand-
rensning,  1 times skraldindsamling og 1 times kaffe 
og kage . 8. maj er der foredrag i Forsamlingshuset 
med Henrik Lund Nim fra Vinspecialisten i Assens 
om hans bog ”I bedste mening” tilsat lidt vinsmag-
ning, ca. 2 timer. Og i sommerferien en §18 tur med 
”de gamle gamle”, som vi plejer til det ny H. C. An-
dersen museum i Odense med frokost. Bylauget læg-
ger privatbiler og chauffører til. 

 

Tak til alle vores medlemmer. Bylaugets medlemstal 
nåede i 2021 kun 148. Vi vil gerne ramme vores 
gamle rekord på 167 medlemmer. Det betyder me-
get, når vi søger kommunale/private midler. Eller 
hvis vi skal argumentere for vores fælles ønsker.  

 

Tak især til Forsamlingshuset, som vi har et godt sam-
arbejde med og sammen udgør vi Thorøhuse Bor-
gergruppe, som årligt får tildelt 5000kr. af Assens 
Kommune.  

 

Tak til vores redaktør Bjarne Toft Olsen, som laver hele 
arbejdet med vores avis Thorøhuse Posten, som ud-
kommer 4 gange årligt og kan læses på vores hjem-
meside, www.thorøhuse.dk  og i lænestolen/sofaen, 

http://www.thorøhuse.dk
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når den er hentet ind fra postkassen. Også til ikke 
medlemmer. 

 

Tak til vores badebros inspektør Kurt Pedersen og 
hans hjælpere. Trappen er blevet special højtryks-
spulet på Assens Skibsværft. Tak til Niels elektriker. 

 

Tak til vores annoncører. 18 i alt. Vi vil gerne have fle-
re. Vores mål er at de skal dække udgifterne til 
trykning af Thorøhuse Posten. 

 

Tak til Bylaugets bestyrelse og revisor. 

 

Til alle de nye medlemmer: send jeres mail il kassere-
ren: pisa@pisa.dk  

 

 

Bolette Eggers. 

Formand for Thorøhuse Bylaug. 

 

mailto:pisa@pisa.dk
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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 

mailto:jlped.dk@gmail.com
mailto:oletoroehuse@gmail.com
mailto:jepfyn@gmail.com
mailto:pernillehede@hotmail.com
mailto:carlskolebakken@gmail.com
mailto:myrfyn62@gmail.com
mailto:myrfyn62@gmail.com
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Grus 

Gæt en tidsforskel.  I sidste nummer af posten var der en lille opgave: 

Gæt på aldersforskellen mellem de to billeder. Det rigtige svar er 96 år.  

Sofies hus. 

Velkommen til en ny 

annoncør til bladet. 

Denne gang er det 

Pia Pauli fra Marled-

det der  har valgt at 

tegne en annonce. 

Tak for bidraget til at 

holde omkostninger 

nede og dermed mu-

liggøre udgivelsen af 

bladet. 

Støt vore annoncø-

rer - de støtter os 


