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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 
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Mobil: 61654640, Mail: bhygaard@gmail.com 

Bestyrelsessuppleant 2: Vibeke Villemoes, Jacob Gadesvej 10, 
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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. januar  2021 

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

Redaktøren har ordet. 

”Walk of Fame” er en gade i Holywood, Los Angeles hvor berømthe-

der har en femtakket stjerne i fortovet. Jeg har stået på Michael Jac-

sons stjerne kort tid efter hans død i 2009. Det var en stor oplevelse.  

Også i Thorøhuse har vi en slags Walk of Fame, godt nok i mindre må-

lestok og uden stjerner i kørebanen, men alligevel. Hvis vi starter vo-

res gåtur, kunne vi begynde ud for Michael Iwersen som blev præ-

senteret i sidste nummer af denne avis for en fantastisk bedrift. Så 

går turen til Birgitte og Jens Poulsen, der har modtaget henholdsvis 

Poul Harris Prisen og Willemoesprisen. På nabogrunden boede Jacob 

Gade - nærmere præsentation behøves vist ikke. Længere nede af 

vejen bor prisbelønnet ekspert i sammenlignende litteratur Dr. Phil. 

Horst Valdemar Nâgele. Og gåturen kunne passende slutte på Mark-

ledet hvor Bent Bach Sørensen bor. Også han modtog Willemoes pri-

sen i 2001.  Hatten af for dem alle. Jeg håber ikke at nogen er glemt. 

Og så trænger apostlenes heste vist til en pause.  

God tur. 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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Referat: 
 

Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug torsdag d. 

3. september 2020 kl. 1830.  

Afholdt i Thorøhuse Forsamlingshus. 

Spisning kl. 1830. 

Generalforsamling kl. 1930. 

50 stemmeberettigede mødt frem. (168 medlemmer af foreningen 

ved udgangen af 2019) 

Formanden Bolette bød velkommen. 

Valg af dirigent. 

John Pedersen valgt. 

 

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

Herunder også varslet i Thorøhuse Posten og opslag på pælene. Force 

Majeure ift.. Corona. Derfor generalforsamling i september. 

 

Valg af referent. Jeppe Nielsen valgt. 

 

Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden Bolette Eggers. 
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Gennemgang af årets begivenheder.  

Strandrensningen blev aflyst. Ny kommer senere. 

§ 18 turen gik til Clay Museet i Middelfart. Midler fra kommunen til formålet 

søges hvert år. Det var 5. gang i år. 

Delfinen blev fjernet sidste sommer ved hjælp af svendeklubben.  

Badebroen har ikke haft uforudsete udgifter. Ansøgning om bade/

omklædnings hytte på selve badebroen undlod Bylauget at gå ind i. 

Sommerhygge i forsamlingshuset 11. juli. Hans Henrik spillede. 34 deltog.  

Årets Landsby blev der ikke søgt om midler til. Temaet passede ikke ind. 

Bogormen etableret efter inspiration fra Saltofte. Hanne Y. og Inger Lerche er 

tovholdere. 

Multifunktionelle stier. Pt. til høring i kommunen. Deadline i morgen. ”Sikker 

skolevej”. Et samarbejde mellem Assens og Ebberup Lokalråd. 

 

Nabohjælp infomøde afholdtes november 19 efter 3 indbrud i byen indenfor 

en kort periode. Der er 50 husstande tilmeldt ordningen. Hent App’en 

ned på Jeres telefon. Richardt Andersen fra Det Kriminalpræventive Råd 

holdt oplæg. 

”H” sagen nu afsluttet. Thorøhuse staves nu med h. Mange instanser involve-

ret i processen. 

Sagen lykkedes takket være Jørgen Eg og øen Thorø, der nu også staves med 

h. Reception af- 

holdt både på Thorø og i forsamlingshuset. De Thorøhuse Spillemænd under-

holdt. 

Hjertestarterkursus gennemføres hvert år. Opfordring til at møde op på kur-

serne.  

Jacob Gades 140 års fødselsdag blev fejret d. 29. november. 50 var mødt op. 

Heraf 13 børn. 2 Dansere fra odenseansk danseskole optrådte i forsam-



8 

 

lingshus med tango dans. 

Tilflyttere. Jonna fra Jacob Gades Vej 23, tv., præsenterede sig. Kommer fra 

Høed og er vendt tilbage til egnen. 

Arrangement med Sandager koret og ønskekoncert d. 1. marts. Succes der 

vil blive gentaget. 

Tak til forsamlingshuset for lån af huset. 

Tak til redaktøren Bjarne for arbejdet med Thorøhuse Posten. 

Thorøhuse Posten holder sig fra at bringe fnidder fnadder og sladder, men 

bringer gode historier. 

Tak til Kurt Pedersen for hjælp til vedligeholdelse af badebroen. 

Tak til Assens Kommune div. tilskud. 

Tak for godt samarbejde med ansatte i kommunen og politikere. 

Tak til annoncører. 

Tak til bestyrelsen og revisoren for godt arbejde. 

Endelig en opfordring til at sende mailadresse til redaktøren, så posten kan 

modtages digitalt også. 

Palle holdt lille oplæg om de multifunktionelle stier. Påbegyndte arbejdet 

for at få sti fra Næsgade til Ebberup? Viste sig at andre lokalråd var i 

gang med tilsvarende ideer. Indkaldt til møde med politikere. 3 møder 

afholdt i alt. Ansøgning indsendt til kommunen. Budgetarbejde pågår 

nu. Oplæg fra kommunen om et stisystem på i alt 70 km. Grund til opti-

misme. Stor bevågenhed på projektet. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet. Omdelt i kopi og gennem-

gået af kassereren Palle Isaksen. Fremlagt via projektor. 

Regnskabet herefter godkendt. 

Palle gennemgik herefter regnskabet for Borgergruppen. (Samarbejde mel-

lem bylauget og forsamlingshuset). Også fremlagt på projektor. 
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Herefter kort kaffepause. 

Forslag fra bestyrelsen.   

Ingen forslag. 

Forslag fra medlemmerne. 

(Skal ifølge vedtægterne fremsendes til bestyrelsen 14 dage før general-

forsamlingen). 

2 forslag modtaget. (Forslagene skal offentliggøres senest en uge før ge-

neralforsamlingen). Er også sket. 

Forslag fra Mogens og Suzanne, Jacob Gades Vej vedr. trafikken på Jacob 

Gades Vej samt et forslag vedr. strandrensning. 

Kan der evt. laves hastighedsbegrænsning på 20 km/t. på Jacob Gades 

Vej? 

Bolette svarede på forslaget. Forståelse for problemet. Stor trafikbelast-

ning på Jacob Gades Vej. Især efter Coronakrisen. Også behov for 

beboerparkering på Jacob Gades Vej. Det vil formentlig blive vanske-

ligt at få lavet bump, men bylauget vil gerne arbejde på at få lavet 

hastighedsbegræns- 

ning. Der skal udarbejdes et udkast til forvaltningen. (Jimmy Rahbek). 

(Dan Görtz). 

Kirsten Andersen: Behov for at få Drejet med. 

Mogens: Trafikbelastningen er øget. Ny situation i forhold til samme pro-

blemer for 15 år siden. Vi er mange beboere, der ønsker at værne om 

naturen og som er flyttet hertil pga. naturen. 

Lauritz: Også behov for hastighedsbegrænsning på Saltoftevej. 

Vibeke: Har forsøgt at lave trafikchikaner ved at parkere biler på begge 

sider af vejen. 

Lise A: Er der lavet nogen trafiktælling? For år tilbage var der forslag frem-

me om at etablere p-plads ved indkørslen til byen. Kan det forsøges 

igen? 

Suzanne: Bekymret for de mange små børn i byen. 

Mogens: Havde håb om 20 km/t begrænsning. Herefter kan man lave tra-
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 fiktælling og fotovogn? 

Laurits: På Fyns politis hjemmeside er der mulighed for ”bestil en betjent”. 

Keld: ”hjemmelavede” trafikchikaner dur ikke. Der er behov for forbudsskilt. 

Opfordring til beboerne om at parkere ordentligt. 

Vibeke: Chikaneparkering var i frustration.  

Margrethe: Bøn til alle beboere. Vi kører selv for hurtigt!! 

Mogens: Har ikke noget imod turister. Ønsker generel hastighedsbegrænsning. 

Lauritz: Påtalte kørsel overfor lokal beboer. Det blev dårligt modtaget og var 

ved at udvikle 

sig. 

Lasse: Hvad med blomsterkasser som trafikchikaner.  

Kate: Brandvæsenet skal også kunne komme forbi. 

 

Dirigenten konkluderede, der er ønske om trafik hastighedsbegrænsning på 

Jacob Gades Vej og ned ad Drejet. Opfordrede bestyrelsen til at arbejde 
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videre med sagen. 

 

Bente H.: Busser og andre større køretøjer med børn til Thorø skal have 

besked om ikke at køre ned 

ad Jacob Gades Vej, da der er for snævert og der sker påkørsler af rækværk 

o.lign. 

 

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at tage kontakt til kolonierne for et 

samarbejde om dette problem. 

 

Lasse L.: Blomsterkasser som trafikchikaner kan være lavet af plastik og lign. 

materiale, som ambulancer og brandvæsen uden videre kan fjerne ved 

påkørsel. 

Lauritz: Eksempel på børn til Thorø, der er gået helt fra Assens til øen. 

Margrethe: Opfordrede til at underrette leverandører af byggematerialer og 

andet om at komme med mindre biler. 

 

Bolette: Strandrensning kommer en dag i september eller oktober, forment-

lig en eftermiddag. 

Kirsten Hasseltoft: Hvorfor var der ikke strandrensning i foråret?  

Bolette: Corona. Alt blev aflyst. 

 

Forslag fra Eli Vestergaard om at ansvar og vedligeholdelse af badebroen 

fremover varetages af bylauget. 

Eli supplerede: Mange andre end badepigerne benytter omklædnings-

hytten. 

Bolette: Glad for der står ”løbende vedligeholdelse” i forslaget. Kan ikke 

overtage den, da den ikke er lovliggjort. Bylauget kunne i stedet støtte 

med økonomisk tilskud. Vi risikerer et påbud om at fjerne den. Bade-

broen er til gengæld lovliggjort til 31. maj 2027. Det er kommunen, der 

bestemmer. 

Mogens: En klub kan ikke blive medlem i borgergruppen. Det kan en for-

ening. Hvis badegruppen danner en forening. Så må de kunne få del i 

midlerne til Borgergruppen. 
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Keld: Hvad er fordelen ved en forening, hvis Bylauget alligevel tilbyder at 

støtte økonomisk. 

Palle: Bylaugets formålsparagraf tilsiger, at bylauget varetager kontakten til 

myndighederne. Derfor kan bylauget heller ikke påtage sig ansvaret. 

Støtter Bolettes svar. 

Bylauget vil støtte med økonomi. 

Valg af bestyrelse og suppleanter. 

På valg til bestyrelsen er Palle Isaksen og Lasse Lauritzen. Begge genvalgt. 

Suppleanter: Bente Hyldgaard 1. suppleant. Bente genvalgt. 

Niels Nielsen 2. suppleant ønsker ikke genvalg. 

Vibeke Willemoes, Jacob Gades Vej 10 foreslået af bestyrelsen. Vibeke valgt 

som 2. suppleant. 

Revisor og revisorsuppleant. Preben Hansen og Palle Jensen. Henholdsvis 

revisor og revisorsuppleant. Begge genvalgt. 

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

 

Niels fik overrakt blomster for sin indsats i bestyrelsen. (Flytter til Jylland). 

Margrethe har været medlem af bestyrelsen i 25 år. Bolette overrakte 

blomster. 

Palle takkede også Margrethe for indsatsen. 

Bolette takkede ordstyrer og referent. 

Generalforsamlingen slut kl. 2120. 

Jeppe 

 

 

 

Beretning for året/perioden 

 

28.3.2019 – 28.5.2020 (grundet Corona)  

Strandrensning:  

Vores årlige tradition med voksne og børn altid lige efter generalforsamlingen. I 

beretningsåret 11. april 2019. 

Det var koldt, men alligevel mødte 27 voksne og 7 børn op. På en time samler vi 

plasticskrald og andre grimme ting, som ikke pynter i naturen på Drejet og Fiske-

maen og stranden helt hen til Nyhuse. I 2019 kom der også tiltrængt sand under 

gyngerne. Lisbeths dejlige hjemmebag og kaffe i Forsamlingshuset bagefter 

sluttede Strandrensningen, som er en god fællesopgave og giver sammenhold i 

vores landsbyfællesskab.  

§ 18 turen: 

Igen i 2019 var vi heldige at få midler fra Assens Kommune øremærket til en-
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somme/ældre borgere til sociale formål. Det er 4. gang vi søger og får bevilli-

get ansøgningen. I 2019 gik turen til Baagø med 25 thorøhusere på 70+ 80+ 

90+. Vi sejlede på valgdagen 5.juni med Baagøfærgen, kørte med 

”Grisevognen” hele øen rundt, besøgte Baagø Kirke, spiste medbragt smør-

rebrød fra Superbrugsen og nød medbragt kaffe på havnen inden hjemsej-

ladsen. Vi lærte på hjemvejen, hvordan man kan afgive sin stemme ved val-

get. Man bliver siddende i bilen udenfor Assens Arena, sender en stafet ind i 

valglokalet og straks kommer 3 valgtilforordnede ud til bilen, hvor en af vo-

res dårligt gående afgav sin stemme. Det tog 5 min. 

Delfinen: 

Død over Delfinen, stod der på forsiden af Thorøhuse Postens augustnum-

mer 2019 med fint forsidebillede. Onsdag d. 3. juli 2019 knoklede 13 gæve 

mænd fra ”Svendeklubbben” og Jens Holmegaard med rendegraveren og 

Ebberup Vognmandsforretning med bortskaffelse af materialer. Og hokus 

pokus var en 7 tons lystkutter, båret af højvandet i januar 2017 fra vores 

naturhavn ”Dybet” til græsset på Drejet, væk, væk, væk. Økonomien havne-

de hos Bylauget og en anonym giver (tusind tak). Det var det hele værd. Bag-
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efter var der nogle Thorøhusere der, på deres vanlige gåtur til Thorø, undrede 

sig over, hvad det var der manglede i deres synsfelt. 

Badebroen: 

Badenymferne havde lavet en ansøgning til Bylauget om et slags 

”omklædningsbeskyttelse” helt ude ved trappen. Bylaugets bestyrelse be-

sluttede at afvise ansøgningen med hensyn til broens beliggenhed med krafti-

ge vindforhold. Det betød at badenymferne fik den fine ide, at lave en 

”omklædningshytte” af sivmåtter i lavningen indenfor broen. Det er bare den 

flotteste og bedste løsning. 

Sommerhygge: 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

Den 11. juli havde Bylauget inviteret til gratis sommerhygge på Terrassen ved 

Forsamlingshuset. Sommervejret udeblev, så det blev indendørs. Men til gen-

gæld spillede Hans Henrik, som er født og opvokset i Thorøhuse, og vi fik sunget 

dejlige Thorøhusesange og spist sommeris. 34 thorøhusere deltog. Det må vi 

gentage. 

Årets Landsby: 

Thorøhuse Bylaug søgte for 2. gang om at blive Årets Landsby, fordi ansøgnings-

temaet:  

Sundhed og Velvære passede godt til Thorøhuse. Det blev imidlertid Flemløse/

Voldtofte, som fik æren denne gang. 

”Bogormen”: 

”Sådan et bogskab ska´ vi da også ha´”, sagde thorøhuserne, da de havde opda-

get det fine bogskab oppe i Saltofte udenfor på Saltofte Forsamlingshus p-plads. 

Og straks gik en gruppe borgere i gang med at tegne/indkøbe materialer/

konstruere/male et bogskab. 

Bylauget donerede økonomien, 3 svende fra den nystartede ”svendeklub”: Mo-

mailto:asv@yard.dk
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gens, Lasse og Bjørn byggede og malede og nogle kvindfolk: Hanne Y, Inger 

Lerche og Johanne 11 år samlede bøger og blade og organiserede dem på 

hylderne som en sand bibliotekar ville have gjort. Fantastisk.  Selv ved et 

usædvanligt højvande som i jan. 2017 og 2019 og 29.marts 2020 vil 

”Bogormen” klare frisag, da den er hævet over jorden med en træpalle. Jør-

gen Jensen vandt navnekonkurrencen.  

”Bogormen” er efter aftale med Assens Kommune, som driver p-pladsen, op-

sat i kanten af P-pladsen og Fiskemaen. 

Multifunktionelle stier: 

Bylauget deltager med Palle Isaksen i en kommunal samling af Lokalråd og 

Bylaug og Borgerforeninger, som arbejder med et stiprojekt på den gamle 

jernbanestrækning Assens-Tommerup. Læs Palles artikel i Thorøhuse Posten 

Februar 2020 side 9-12. Bylauget er med i gruppen ”Sikker Skolevej” og sam-

arbejder med Assens og Ebberup Lokalråd.  

Nabohjælp: 
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Efter 3. indbrud i Thorøhuse, 1 på Markledet, 1 på Jacob Gades Vej og 1 på 

Ålevejen fordelt på 2 år 2017-2019, var det tid til at indkalde thorøhuserne til 

møde i Forsamlingshuset d. 21.november. 31 thorøhusere deltog. Her rede-

gjorde Richard Andersen fra Bo Trygt, (Trygfonden, RealDania, Det Kriminal-

præventive Råd) for strategier til forebyggelse og spørgsmål og svar blev gen-

nemgået. Der er nu 50 matrikler ud af 116 i Thorøhuse, hvoraf de 23 er fritids/

sommerhuse, der er tilmeldt NABOHJÆLP-APPEN. Her kan man med lynfingre 

skrive om mistænkelige biler m.m. Straks får alle tilmeldte besked på deres 

mobil. Vi kan også se på postkasserne at mærkatet NABOHJÆLP er kommet 

op. 

Jacob Gades 140års fødselsdag: 
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Fredag d. 29. november 2019 opfandt Bylauget sit første FAKKELTOG gen-

nem Jacob Gades Vej fra nr. 1 til nr. 22, hvor Jacob Gade boede sine sidste 

20 leveår. I Danmark fejrer man sine berømtheder med fakkeltog og 

Thorøhuse har en af dem. Det var et forrygende blæsevejr denne aften, så 

faklerne brændte voldsomt. Vi sang Jacob Gades: Maggi Duddi ved nr. 22, 

gik i Forsamlingshuset og fik suppe og pølser og øl og vand og kaffe. 

Men i planlægningen havde vi ikke taget højde for blæsevejret, så Palle 

måtte underholde en hel time med al sin viden om komponisten, som boe-

de i Palles og Annettes hus. 

”Overraskelsen” blev fremskyndet og et ungt smukt dansepar fra en tango-

skole i Odense viste de ca. 50 deltagere hvoraf 13 var børn den fantastiske 

dans til verdens mest spillede stykke musik: TANGO JALOUSI af Jacob Gade. 

Se billedet i Thorøhuse Posten Februar 2020 på side 42. 

H-SAGEN: 

Hvis nogen er i tvivl om hvad H-SAGEN er, så er det H i Thorøhuse. Jørgen 

Eeg i Bylaugets bestyrelse har været tovholder i flere år i denne sag. MÅSKE 

LYSNER DET I ØST (KBH). 

Vi er kommet så langt, at det værste bump er klaret. Københavns Lærerfor-

ening har, under påvirkning af at et stort flertal af beboerne ønsker h’et 

tilbage, vendt på en tallerken og har sagt ja. Assens kommune har arbejdet 

virkelig positivt og den omfattende høring hos beboerne i Thorøhuse har 

båret frugt og som nævnt gjort indtryk på Københavns Lærerforenings for-

mand og Koloniernes leder. Assens Byråd har 25. marts vedtaget enstem-

migt at Torø Huse fremover bør staves Thorøhuse. Den 31. marts har kom-

munen sendt sagen til den endelige afgørelse i STEDNAVNEUDVALGET 

(nedsat af Kulturministeriet).  De holder møde kun 2 gange om året. Vi hol-

der vejret og håber på en positiv afgørelse, måske inden sommerferien. Tak 

til alle thorøhusere, som svarede positivt i høringen, at de syntes Thorøhuse 

skal staves med H og i et ord som i gamle dage. 

Hjertestarterkursus: 

Søndag d. 26. januar holdt Bylauget det årlige Hjertestarterkursus med Hen-
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

rik Holm-Nielsen fra Fiskerstræde 10 som instruktør. Selv om der kun kommer 

ca. 15 hver gang er det faktisk en fordel. Så kan alle nå at få HANDS ON på duk-

ken og opleve hvor svært det er at holde rytmen i hjertemassagen, efter vi har 

lært at sætte hjertestarteren på dukken.  

Kom og syng fra Højskolesangbogen: 

Søndag d. 1.marts 2020 blev Forsamlingshuset næsten helt fyldt med mennesker 

fra Thorøhuse, Assens og omegn. Sandagerkoret sang glade forårssange med 

Eva Kobel som dirigent.  

Sandagerkoret havde også bagt kager i store mængder. Det var stor succes. Efter 

kaffen var der ønskekoncert med publikum, som valgte mange forskellige slags 

sange. Det blev en glad, musikalsk eftermiddag fra 14.00-16.00. Det gentager vi.  

Tilflyttere: nye ejere/lejere/ fritidshus/sommerhus. 

Anders og Lene Arfelt, Saltoftevej 31. Er lejet ud til Trille og Henrik og børn fra 

Skolen, Saltoftevej 2, pr. 1.april 2020, så de er stadig thorøhusere.  

Flemming Andersen og Kirsten Rasmussen, Skolebakken 7. Helårsboere. 

Jonna Holm Pedersen, Jacob Gades Vej 23. 

Ole Svendsen og Charlotte Krüger, Slippen 2.  

Thomas Gaarn Thomsen og Lotte, Skolebakken 15, sommerhus. 

Tak: 

Bylaugets medlemstal var pr. 31.dec. 2019 168 medlemmer. Det er 6 færre end 



21 

 

året før. Men det er flot. Tak for jeres opbakning. Det giver et stærkt grund-

lag, når vi skal søge fonde eller argumentere med myndigheder. 

Tak til Forsamlingshuset, som vi mødes med 2 gange om året i Thorøhuse 

Borgergruppe og udveksler erfaringer. Det er vigtigt at de 2 foreninger i 

Thorøhuse, som jo består af næsten de samme mennesker, samarbejder. 

Tak til vores dygtige redaktør for Thorøhuse Posten Bjarne Toft Olsen, Åle-

vejen. Det er en efterspurgt lille lokalavis, som uddeles til alle husstande i 

Thorøhuse og Nyhuse og Torø Huse Vej indtil Ringvejen, som er vores med-

lemsområde. Også ikke medlemmer modtager Posten. Det er vores princip-

beslutning. Redaktøren bestyrer også vores hjemmeside: 

www.thoroehuse.dk, hvor alle Thorøhuse Posten numre ligger helt tilbage 

til 2007 og andre spændende ting. 

Tak til badebroens inspektør Kurt Pedersen, Ålevejen, og hans hjælpere. 

Uden dem ingen funktionel bro. 

Tak til Assens Kommune for bevillinger og gratis opsætning af 2 NABOHJÆLP 

skilte ved indkørslen til byen og ikke at forglemme et positivt samarbejde 

med politikere og ansatte. 

Tak til alle vores annoncører. Det er et vigtigt tilskud til udgivelsen af vores 

lille avis. 

Tak til Bylaugets bestyrelse og revisorer for samarbejdet og gode ideer. 

Vi vil gerne have flere mailadresser på medlemmerne. Send dem til kasse-

reren: pisa@pisa.dk 

Bolette Eggers. Formand for Thorøhuse Bylaug.  

http://www.thoroehuse.dk
mailto:pisa@pisa.dk
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Røde Kors i Danmark havde landsindsamling den 4. okto-

ber. På landsplan blev der samlet  13.5 millioner kroner 

ind. 

I Thorøhuse blev der indsamlet 2402 kroner ind i indsam-

lingsbøssen. Derudover kommer et beløb i Mobiler Pay. I 

Assens er Mobile Pay  beløbet 14.500 kroner. Dette be-

løb er for alle  42 distrikter. Det er ikke muligt at se hvad Mobile Pay har givet 

i Thorøhuse alene (og jeg ville ikke spørge folk hvor meget de havde doneret) 

Et super flot resultat. Thorøhuse er igen topscorer til trods vor at der var vikar 

på som indsamler. Tak for jeres donationer, smil og imødekommenhed. 
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Guds lille klovn er 
blevet valgt til me-

nighedsrådet i  

Kærum 

 

 

 
Det er Ulla Skytte, der selv betegner sig som  

”Guds lille klovn” i sin valgtale til menigheds-
rådet den 17. september. Ulla blev også valgt 
samme dag, og vil i sit virke fremover arbejde 
for at få flere til at deltage i ”Livets fest”, som 
hun betragter kirken som. Det betyder blandt 
andet, at Ulla her i Thorøhuse Posten vil for-
tælle om kulturelle og sociale arrangementer 
i Kærum sogn. Herunder følger hendes per-
sonlige tale, der også giver et indblik i hendes 
liv i Thorøhuse 

 

Allerede for 4 år siden blev jeg spurgt, om jeg kunne tænke mig at stille 
op til Menighedsrådet i Kærum kirke. Det takkede jeg pænt nej tak til, 
da jeg til trods for at jeg boede i Thorøhuse, på det tidspunkt havde løst 
sognebånd til præsten Rikke Møller Gotfredsen i Haastrup sogn. Det 
faldt mig dengang naturligt, da Haastrup er min fødeby, hvorfra min 
verden gik, og den by hvor hele min familie ligger begravet - og også 
min mand; Richard, som jeg mistede for 12 år siden. 

 

 



24 

 

Vi vil være Danmarks mest samfundsansvarlige 
Sparekasse. 
Kontakt os for et personligt møde. 
  
Rise Sparekasse 
Kirkebjergvej 13 
5620  Glamsbjerg 
Tlf.nr. 64 721650 

 

Mit liv startede som en fest 

Mine forældre drev i min barndom og ungdom Håstrup forsamlingshus, 
som lå over for kirken. 

Som det jo oftest er i små samfund, så hænger “ kroen” og kirken uløse-
ligt sammen. Sammen tog præsten og vi i familien os af landsbyens bryl-
lupper, begravelser og højtidsfester; og da jeg blev voksen og blev folke-
skolelærer i samme sogn, var det naturligt at fortsætte dette 
“samarbejde” med byens præst, således at mine elever naturligt oplevede 
sammenhængskraften imellem kirke og landsby. 

Årstidernes traditioner, livets fester og åndeligheden i kirken hænger for 
mig uløseligt sammen. Det at mødes til gudstjeneste om søndagen, er og 
vil altid for mig, være en fest, som jeg er lykkelig for at være inviteret til. 

 

Min verden Thorøhuse 

Nu har jeg boet i Thorøhuse i mere en 25 år, og Kærum kirke er nu blevet 
min kirke og Rikke min præst. Mine aner og tilknytning til Håstrup Sogn, 
er stille og roligt forsvundet og sognebåndet løst. Det er her jeg nu hører 
hjemme og herfra min verden nu går. Derfor kan jeg jo nu stille op til me-
nighedsrådet i Kærum, og det har jeg sagt ja til.  

 

Til opstillingsmødet blev jeg gjort bekendt med, at det er et helt nyt me-
nighedsråd, der skal etableres, idet alle de tidligere medlemmer ikke gen-
opstiller. Til opstillingsmødet blev jeg også orienteret om menighedsrå-
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dets opgaver: Formand, kasserer, kirke- og kirkegårds- og præste-
gårdsværge, aktivitetsudvalg og personaleansvarlig. Jeg blev helt træt. 

 

Fik kolde fødder 

Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg der fik “ kolde fødder” og pludselig 
ikke kunne se, hvor jeg passede ind i det råd. Jeg har ikke det store 
kendskab til virksomhedsledelse, administration og regnskab. Min 
indgangsvinkel og ja til at stille op var, at jeg havde fundet min præst 
og kirke - en dejlig menighed og et godt menighedsråd - altså et nyt 
sted, hvor jeg med min kreativitet og evner til at skabe fællesskab, kan 
være med til at holde kirkens traditioner og højtideligheder i hævd. 
Når man har sagt A, må man også sige B. 

 

En livsbekræftende fortælling 

I min tid som skolelærer læste vi Tomie de Paolos vidunderlige børne-
bog: ”Guds lille klovn”, som er gendigtet og oversat af Johannes Møl-
lehave. Historien foregår i middelalderens Italien, hvor vi hører om 
den lille forældreløse og undseelige dreng Alfredo, som må jonglere på 
byens torv for at skaffe sig til føden. Ingen tager sig af hans tilstedevæ-
relse i livet. Han er jo bare en klovn, der kan jonglere med bolde. Hel-
digvis bliver Alfredo igennem sit gå-på-mod og med Guds hjælp be-
rømt og får til sidst lov at jonglere foran Jomfru Maria og Jesusbarnet 
i barndomskirken. En dejlig livsbekræftende fortælling, som har gjort 
stort indtryk på mig. 

 

Guds lille klovn 

I skal vide, at jeg stiller op som “ Guds lille klovn” til menighedsrådet. 
Jeg er god til at jonglere med bolde og lave cirkus - jeg er kreativ, el-
sker fest, farver, god til at pynte op, skabe fællesskab for børn og voks-
ne og som sagt: brænde for at holde kirkens traditioner og højtider i 
hævd. 

 

Jeg vil sætte en ære i at arbejde for Kærum kirkes virke og bruge min 
knowhow fra min tid som skolelærer, til at få børn, unge og voksne tik 
at opleve den “ livets fest”, som jeg betragter kirken som. 

Jeg er 73 år og vil kun stille op for de næste fire år. Men i de fire år kan 
jeg så passende også bruge tid på at lave PR for menighedsrådet og 
prøve at lokke lidt yngre kræfter til 
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE  

DEN 22. september 2020 hos Bolette. 

 

Deltagere: Bolette, Palle, Margrethe, Lasse, Bente samt Jørgen 

(referent). Afbud fra Vibeke. 

1. Referat fra bestyrelsesmøde den 25. juni 2020 hos er godkendt 
og ophængt i infoskab i juni 2020. 

 

2. Evaluering af aktiviteter siden sidst: - Generalforsamling i 
Thorøhuse Bylaug den 28. maj blev aflyst/udsat grundet Co-
vid-19.  - Formandens beretning har kunnet læses i majudga-
ven af Thorøhuse Posten. Generalforsamling blev afholdt 
torsdag den 3. september 2020 kl. 18:30 med 50 tilmeldte. 
Referat er udfærdiget af Jeppe og fremvises i Thorøhuse Po-
sten okt. udgave.                            - - - Bestyrelsen konstitue-
rede sig uændret, bortset fra at Vibeke Willemoes er indtrådt 
som 2. suppleant. 
§18-tur: 8. juli 2020 til Clay-museum i Middelfart. 24 til-
meldte. Omtalt i TH.P. augustnummer. 

H-sagen (Thorøhuse med h og i et ord) blev fejret fredag den 14. 
august kl. 16 med afsløring af nyt bynavnskilt v/ borgmeste-
ren og fest i forsamlingshuset m. grillpølser, øl og musik for 
ca. 65 fremmødte. 

 
3. Aktiviteter i den kommende tid:  

Strandrensning er nu planlagt til 25.oktober 14-16 og afsluttes 
med kaffe/kage. Bolette sørger for poser/handsker. 
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4. Nyt fra formanden:  
Klatrestativet ”Abelandet” afventer behandling som 

”byggesag”.  

Æblefestivalen er aflyst pga. Corona situationen. 
 
5. Nyt fra øvrige b-medlemmer:  

Palle: Sagen om Multifunktionelle stier er sendt i politisk kom-
munal behandling. Forslag fra Svendeklubmøde om forny-
else af ”Børs-bænken” samt beskæring af æbletræ. 

Jørgen: H-sagen har fået et efterspil, idet kommunen havde 
overset en partshøring om vejskilte (v. Ringvejen). 

Lasse: Forskønnelsesprisen genoptages til opslag forår 2021. 
Margrethe: Har anmeldt slukket gadelampe. 
 
6. Medlemmer: Vi har nu 156 medlemmer meddelte Palle. 
 
7. Økonomi: Palle orienterede om den aktuelle økonomi. 
 

8. Thorøhuse Posten: har deadline 25. okt.2020. Referat fra 
Generalforsamlingen 3.9 samt bestyrelsesmødet 22.9. 

9-10. Evt. og Næste møde 21. januar 2021 kl. 19:00 hos Ben-
te. 

Mødet blev afsluttet kl. 12:41 
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Assens Bio viser lokal film 

Den 13. november er der event-visning med 

mulighed for at møde og stille spørgsmål til 

instruktøren Jesper Isaksen, når Assens Bio 

viser hans debut spillefilm Victim of Love. 

Filmen foregår i et hotelmiljø og er optaget 

i sommeren 2018 på GlamsBjergHus, da det 

var under ombygning, og Jens Poulsen stil-

lede 2. salen til rådighed for filmholdet, 

som brugte 18 dage på optagelserne der. 

Rudi Køhnke spiller hovedrollen som en 

person, der med svære psykiske udfordrin-

ger søger at finde ud af, hvad der skete med 

hans kæreste, som forsvandt ved et tidl. 

ophold på hotellet. Han er tildelt prisen for 

”Bedste skuespiller” på den norske Ravenheart International Film Festival. Et 

musikstykke var nomineret til en Robert-pris. Den er udvalgt til at deltage i mere 

end 15 festivaler i bl.a. Italien, Spanien, USA, Sydamerika. 

Jesper Isaksen er autodidakt filminstruktør og filmmager. Han har selv skrevet 

manuskript, instrueret, klippet og finansieret filmen og samlet det team af ca. 

70 medvirkende i en sådan produktion. Han har desuden lavet prisbelønnede 

kortfilm samt 20-25 musikvideoer. 

Til daglig er han fuldtids lærer på en skole i Lyngby, hvor han er en del at lærer-

teamet om 10. kl. med medier, dansk, engelsk og psykologi som fag. Al fritid og 

ferier har de sidste 3 år været fokuseret på at lave filmen og realisere sin livs-

drøm: at instruere en spillefilm. 

Jesper er 45 år og er vores ældste søn. Læreruddannet i Kbh. og bor på Frede-

riksberg. 

Billetter kan købes på Tobaksgaardens hjemmeside. 

Annette & Palle Isaksen  



29 

 

Billedet på forsiden af bladet. 

Tekst af Theo Blicher. Foto af Torben Blicher.  

Hornfisk fanget med silkekrog ved Thorø på fisketur med vennen 
Kristian fra motorbåd med 4 hk. Silkekrogen er lavet af mange 
små silketråde og sidder fast i hornfiskens mange små tænder. 
Silkekroge fås i mange forskellige farver. Hornfisken her er fanget 
med grøn silkekrog. De kan også fanges fra robåd. Der blev i alt 
fanget 5 hornfisk på fisketuren. De har grønne ben, som skæres 
væk inden fisken grilles. I programmet ”Fangstgaran10” kan man 
lære om lystfiskeri. Man kan se hvordan de fanger pighvar med 
gummifisk som agn.   

8 voksne og 3 børn og 2 hunde mødte op til den aflyste strandrensning. 

Lisbeth havde nået at bage lidt. Så udover udlevering af HAVFALDSPOSER var der 

også kager. Denne gang til start. Bolette.  
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Finn Helmer sov stille 

ind d. 23.oktober 

2020 efter sin kortva-

rige kræftsygdom 

Han blev 70 år. Ne-

krolog følger i febr.nr. 

af THORØHUSE PO-

STEN  

Bolette. 

Æret være hans minde 

http://febr.nr/
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Thorøhusecabareten 2020 
  
Som tidligere udmeldt i Thorøhuseposten, har vi endnu engang måttet 
udsætte Thorøhusecabareten ”Delfinen letter anker” og igen pga Coro-
na. De nye spilledage bliver: 
  
Generalprøve torsdag d. 18. marts kl 19 med kaffe og kage 
Premiere fredag d. 19. marts kl 18 med platte 
Forestilling lørdag d. 20. marts kl 18 også med platte. 
  
Vi har samtidig besluttet at alle reserveringer er nulstillet. Der skal 
derfor på ny reserveres billetter hvis man ønsker at få en uforglemme-
lig oplevelse. 
  
Billetter kan tidligst bestilles fra mandag d. 4 januar på telefon 51 
25 92 50. 
  
Vi håber at vores trofaste publikum har forståelse for vores beslutning 
og vi ser frem til at levere et brag af en forestilling i marts måned 2021. 
 
CABARETHOLDET 
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Kontingent til 

Thorøhuse forsamlingshus  

for år 2021 

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

hus. 

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

vores spændende arrangementer i 2021. 

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

i Torø Huse og Nyhuse optages som aktive medlemmer med stem-

meret på vores generalforsamling. 

 Alle med bopæl udenfor Torø Huse og Nyhuse kan optages som 

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

forsamling. 

Som medlem af Thorøhuse forsamlingshus har du mulighed for at 

leje huset til din private fest og samtidig opnå nedenstående forde-

le. 

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

opnås der en af bestyrelsen fastsat rabat, som i 2021 er på kr. 400 

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

Kontingentet for 2021 er på 200 kr. inkl. moms pr. medlem og gæl-
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der for både aktive og passive medlemmer. 

Dit kontingent for 2021 skal iht. vores vedtægter § 4 c. være ind-

betalt senest den 31. december 2020. 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 2021, og nye 

medlemmer er altid meget velkomne. 

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

tægter på www.thoroehuseforsamlingshus.dk 

Bestyrelsen 

 

 

Grundet restriktioner i forbindelse med den aktuelle co-
ronavirus (covid - 19) ser vi os desværre nødsaget til at 
aflyse alle aktiviteter i forsamlingshuset resten af året. 

 

Håber vi kan ses mange gange i huset i 2021. 

 

Bestyrelsen 
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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 taget fra www.assensprovsti.dk 

TRÆKFUGLE 

 

Hvert år ved denne tid kan man se trækfuglene flyve hen over him-

melen. De flyver, som om de ved, hvor de skal hen. 

Pludselig er de der over en; man hører tydeligt deres vingeslag, i 

hvert fald de store fugles, gæssene og svanernes, som var de hjerte-

lag i en sælsom rytme, indtil lyden fra vingerne forstummer eller ik-

ke længere når vore ører. Og som de pludselig var der, fuglene, lige 

så pludselig er de væk igen. De er rejst; vi ved ikke hvorhen eller 

hvad, der venter dem. Men det må være godt, ellers tog de vel ikke 

afsted på træk? 

Når fuglene er rejst og ikke længere er her, så vækker det en klar for-

nemmelse af, at en tid er endegyldig forbi. 

En uigenkaldelig sommer med liv og lyse nætter. 

Det kan være svært at forestille sig, at træerne igen vil bære friske 

grønne blade, at sandalerne findes frem fra skabet igen, at der kom-

mer en tid, hvor vi igen må forsamles så mange, vi vil. 

 

Der findes en lille historie om tvillinger, som taler sammen i moders 

liv: 

"Tror du på et liv efter fødslen?" spørger den ene den anden. 

"Selvfølgelig. Der må være noget efter fødslen. Måske er vi kun her 

for at forberede os på, hvad vi engang skal blive." "Vrøvl," siger den 

første, "der er ikke noget liv efter fødslen. Hvordan skulle det liv væ-

re?" 

http://www.assensprovsti.dk/
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Foto: BTO 

"Det ved jeg ikke, men jeg tror, der bliver mere lys end her. Måske 

vil vi gå på vores ben og spise med munden. Måske vil vi have andre 

sanser, som vi ikke kan forstå nu." 

 "Det lyder absurd,” siger den første, ”det er umuligt at gå. Og spise 

med vores mund? Latterligt! Hvorfor skulle vi det? Navlestrengen 

leverer jo næring og alt, hvad vi har brug for, og navlestrengen er 

kort, så et liv efter fødslen er logisk udelukket. Og i øvrigt, hvis der 

er et liv efter fødslen, hvorfor er ingen så nogensinde kommet tilbage 

derfra? Nej, fødslen er afslutningen på livet. Efter fødslen er der in-

tet, kun mørke, stilhed og glemsel.” 

"Jeg ved det ikke," siger den anden, "men jeg tror, vi vil møde mor, 

og hun vil tage sig af os." 

"Mor? Tror du virkelig på en Mor? Hvis mor eksisterer, hvor er hun 

så nu?"  

"Hun er overalt omkring os. Vi er omgivet af hende. Vi kommer af 

hende. Det er i hende, at vi lever.”  

"Nej, det er bare ønsketænkning. Når jeg ikke kan se hende, så det er 

mest logisk, at hun ikke eksisterer."  

”Men,” siger den anden, "hvis du er helt stille, og virkelig lytter, så 

kan du nogle gange fornemme hendes nærvær, og høre hendes kærli-

ge stemme kalde."  

Den lille historie illustrerer det kristne håb og den fornemmelse, vi 

kan have af, at livet er større, end vi ved af, men som vi måske for-

nemmer særligt i naturen, som når fugle er på træk, når vi mærker 

den friske vind og saltvandgus og et pludseligt lysstrejf på kinden. 

som når vi ser en solnedgang over havet i vest og tror på, at solen 

atter vil stå op i øst. 

 

Vinterhilsen fra pastoren 
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Så er trappen til badebroen på land efter en forrygende sæson. 

Tak til Kurt og Palle. Foto: Vibeke Villemoes 
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Børnecirkus  hos Karen og Rasmus søndag eftermiddag den 

18. oktober på Jacob Gades Vej.  

Længe leve kulturlivet. 

Foto: BTO 
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Grejshelter meldes færdiglavet af Per, Mogens og Bjørn. 

 Livredderklubben  udtrykke stor tilfredshed med opgavens udførel-

se. Foto: BTO 



39 

 

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 

Finn Oscar har mange interesser 

blandt andet sit drivhus. Og det 

er så irriterende at der ustandse-

lig kommer myrer, bænkebidere 

og andet småkravl. 

Derfor har han anskaffet sig 9 

vagtler til at holde utøjet væk. 

Og det virker skulle jeg hilse og 

sige.  Foto Finn og  BTO  


