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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. januar  2022 

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

Redaktøren har ordet. 

Grønt skal det være. 

”Se min kjole, den er grøn som græsset. Alt hvad jeg ejer, det 
er grønt som den! Det er fordi jeg elsker alt det grønne, og for-
di en jæger er min ven…” 

Det grønne sniger sig ind alle vegne, også i Thorøhuse. Far-
ven går hånd i hånd med ord som klimavenlig, bæredygtig, 
økologisk, genbrug, CO2 neutral- listen er lang. Her spottes 
flere elbiler, elmotorer til både, grønt høstmarked, grøn 
fællesspisning og ”Deltager Danmark”. 

Samtidig oplever vi et øget pres på naturen, især på Thorø, 
hvor apostlenes heste gungrer derudaf i al slags vejr, med 
deraf følgende parkeringskaos på parkeringspladsen ved 
Drejet. 

Velkommen i det grønne. 

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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S.U fredag den 12. november 
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Referat fra BESTYRELSESMØDE torsdag d. 1.9.2021 kl. 19.:00 
afholdt hos Margrethe. 

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

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 17.6. 2021 er godkendt og er ophængt 

i infoskab og refereret i Thorøhuseposten. 
  
Evaluering af aktiviteter siden sidst:  
§18-turen til Koldinghus 8.7 er refereret i Thorøhuse Postens augustud-

gave. 

 

Aktiviteter i den kommende tid: 
- Generalforsamling torsdag d. 23. september 2021. Bolette, 

Margrethe og Jørgen Eeg er på valg og alle modtager genvalg. Supplean-

ter og revisorer vælges hvert år – alle modtager genvalg. Forslag til diri-

gent: John og som referent: Jeppe. De praktiske opgaver fordeltes. Bo-

lette sørger for opslag torsdag 2.9. Palle laver powerpoint med regnskab. 

- Æblekagedyst søndag den 17. oktober i forsamlingshuset. Tov-

holder er Kirsten Hasseltoft Larsen. 

- Sandagerkoret m. ”Syng sammen” søndag d. 7. november. 

Det aftaltes at Anette Isaksen laver opslag og sætter op. 

- Et Velkomstarrangement for nye Thorøhusere med tilskud fra 

Assens Kommune er under forberedelse og planlagt til 21. november. 

Bolette er tovholder og laver invitationer. 
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Nyt fra formanden: 
- ”Deltager Danmark”: På opfordring fra Assens kommune har Bolette 
udpeget 6 ”nyere” Thorøhusere som deltog i et møde 15.6 om ”Grøn om-
stilling i et landsbysamfund”. Artikel herom i næste udgave af 
Thorøhuseposten. 4.10 laves der et ”Høstmarked” v/ Barkegryden og 14.11 
er der ”Grøn Fællesspisning”. Grethe Bernt Madsen er tovholder. 
- Ekstra P-plads i Thorøhuse. Muligheder i begge ender af byen er 
drøftet. Der er kontakt til Assens Kommune. Ansøgning er afsendt til ud-
valgsformand Dan Gørtz. Kopi i næste udgave af Thorøhuseposten. 
 
5. Nyt fra øvrige b-medlemmer: 
- Palle: Kontingentbetaling for 2021 kun via kontooverførsel eller kon-
tant. Laver indlæg herom til Thorøhuseposten. Cykelstiprojektet er i gang; 
men det er en landvarig proces. 
- Lasse: Uddeling af ”Forskønnelsesprisen” er udsat til 2023. 
- Margrethe: Fortalte om ”Hop i havet” eventen den 22. august fra kl. 10-
12 ved badebroen hvor ca. 20 personer deltog. 
- Vibeke: Efterlyser en byvandring, specielt da der er kommet mange nye 
til byen. Vibeke og Bolette tager det op. 
- Bente: Er aktiv igen efter sygdom. 
- Jørgen: Et forslag om ”blind vej” eller lign. skiltning på veje, der ikke er 
gennemgående blev drøftet. 
  
6. Medlemmer: Palle oplyste at pt. har 137 medlemmer betalt kontin-
gent. 
7.  Økonomi: Palle orienterede om den aktuelle økonomi. 

8. Thorøhuse Posten: Referat af b-møde 1.9 (Jørgen). Arti-
kel om ”Deltager Danmark” grupper (Grethe Berndt Madsen). 
Kontingentbetaling (Palle). 
9-10. Evt.  Næste møde blev aftalt til torsdag d. 13. januar 
kl. 19:00 hos Palle. 
 

Mødet blev afsluttet kl. 21.15 
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THORFISK:  40 82 00 30 mail: thorfisk@tdcadsl.dk  

Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug torsdag d. 23. sep-

tember 2021 kl. 1830.  

Afholdt i Thorøhuse Forsamlingshus. 

Spisning kl. 1830. 

Generalforsamling kl. 1930. 

37 stemmeberettigede mødt frem. (145 medlemmer af foreningen ved 

udgangen af sept. 2021) 

Formanden Bolette bød velkommen. 

Valg af dirigent. 

John Pedersen valgt. 

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

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

Majeure ift.. Corona. Derfor generalforsamling i september. 

mailto:thorfisk@tdcadsl.dk
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Valg af referent. Jeppe Nielsen valgt. 

Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden Bolette Eggers. 

Gennemgang af årets begivenheder.  

Strandrensningen 25. oktober 2020 blev afviklet med 8 voksne og 3 børn. Om-

talt i Thorøhuseposten nr. 59. 

Strandrensning igen i foråret, april måned, hvor der deltog 30 voksne og 10 

børn. 

§ 18 turen gik til Koldinghus. Midler fra kommunen til formålet søges hvert år. 

Det var 6. gang i år. 

Dronningens broderier. Dronningen selv var på besøg på Koldinghus samme 

dag. 

Hjertestarterkursus januar 2020 aflyst pga. Corona. Gentages januar 2022. 

Opfordring til at deltage. Hjertestarter hænger i indgangen til det offentli-

ge toilet. Instruktør Henrik Holm. 

Badebroen er renoveret. 

Fartmåling på Jacob Gades Vej. Gav ikke anledning til yderligere fra Assens 

Kommune. 

Trafiktælling igen i maj 2021 på Drejet, hvor der var en helt anden og større 

intensitet. 

Resultaterne kan ses i indlæg i Thorøhuseposten nr. 62. 

Bylauget har herefter ansøgt om anlæggelse af p-plads i udkanten af byen. 

Abelandet endelig afsluttet i juni. Lang proces. 18 måneder.  

Deltager Danmark. Indlæg v/ Katja. Bylauget udpegede 5 yngre thorøhusere til 

projektet. 

Handler om grøn omstilling i Thorøhuse. Der er planlagt Høstmarked 3 oktober 

og grøn fællesspisning i forsamlingshuset d. 14. november 2021. 

Gangstien til fodboldbanen og badebroen er udbedret efter skovarbejdet på 

Thorø.  

Projektet multifunktionelle stier. Sti rundt i hele kommunen. Afsat 400.000 kr. 
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til rekreative stier. Yderligere 8 millioner på et senere tidspunkt. Projektet 

indledtes for 3 år siden. 

Nyrenoverede opslagstavler i byen. Bjørn har renoveret alle tavlerne. 

Bogskabet ”Bogormen” lige netop opdateret af Hanne og Inger. 

Nye tilflyttere. 3 børnefamilier. Det er vi glade for. Flere tilflyttere – dog uden 

småbørn. Søndag d. 21. nov. arrangerer bylauget en sammenkomst i for-

samlingshuset for de nye thorøhusere. 

Nyligt afholdt møde om strandene i kommunen. Margrethe og Bolette deltog. 

Thorøhuse har status af ”hemmelig strand”. Kategorierne er: ”turismestrand”, 

”naturstrand” og ”hemmelig strand”. 

Bolette takkede: Forsamlingshuset, Bjarne Toft for redaktørjobbet 

(Thorøhuseposten), Kurt Pedersen for arbejdet med badebroen, murer-

mester Palle Johansen, Assens Kommune, annoncører, medlemmer af 

bylaugets bestyrelse og revisorer. 

Carl Emil forespurgte ang. stien mellem thorøhusevejen og stranden. Ikke en 

del af projekt mulitifunktionelle stier. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet. Omdelt i kopi og gennemgået 

af kassereren Palle Isaksen. Fremlagt via projektor. 

Bjarne Toft forespurgte om der er tilskud til ”support el”. Svaret lød, ”det er 

der ikke”. 

Regnskabet herefter godkendt. 

Palle gennemgik herefter regnskabet for Borgergruppen. (Samarbejde mellem 

bylauget og forsamlingshuset). Også fremlagt på projektor. 

Palle Isaksen gennemgik efterfølgende regnskabet for Borgergruppen. Forevist 

via projektor. 

Forslag fra bestyrelsen.   

Ingen forslag. 
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Forslag fra medlemmerne. 

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

samlingen). 

Kaffepause. 

Valg af bestyrelse og suppleanter.  

På valg Bolette, Margrethe og Jørgen Eg. Alle genvalgt. 

Suppleanter Bente Hyldgaard og Vibeke Willemoes, henholdsvis 1. og 2. 

suppleant. Begge genvalgt. 

Revisor Preben Hansen. Genvalgt. 

Revisorsuppleant Palle Jensen. Genvalgt. 

Revisor og revisorsuppleant. Preben Hansen og Palle Jensen. Henholdsvis 

revisor og revisorsuppleant. Begge genvalgt. 

Fastsættelse af kontingent. Uændret 100 kr. Forslaget vedtaget. 

 

Eventuelt.   
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Indlæg v/ Katja om Deltager Danmark og grøn omstilling. Små borgerfæl-

lesskaber der er nysgerrige på grøn omstilling. Besøg af Lotus fra 

Deltager Danmark, der kom med forslag og ideer. Nogle lader græs-

set gro og insekternes skyld. Der kommer også grøn fællesspisning d. 

14. november. Flemming laver grøn mad sammen med gruppen. 

Gruppen tæller bl.a. også Mogens og Karen på Jacob Gades Vej. 

Medlemmer af gruppen vil muligvis komme rundt og modtage tilmel-

dinger til grøn fællesspisning. Loppemarked og strandrensningen er i 

forvejen værdige indslag i den grønne omstilling. 

Carsten og Solvejg (Poul Kastrups hus) præsenterede sig. 

Lillian: Kan p-pladsen uden for byen komme til også at gælde busserne til 

Thorø. 

Bolette: Bussen er ikke specielt inddraget. Bolette vil tage kontakt til Sø-

ren Freisleben (Kolonierne). 

Bolette takkede for god ro og orden. Tak til generalforsamlingen samt tak 

til Flemming og  

Dorthe.  

Generalforsamlingen afsluttet kl. 2105. 

Jeppe 
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Beretning til generalforsamlingen 23. september 2021: 

perioden 3.sept. 2020 - 23. sept. 2021. 

 

Strandrensning: Coronarestriktionerne var gunstige, så 25. ok-
tober blev planlagt til strandrensning 2020. Men så kom der 
nye restriktioner på antal af forsamlede udendørs til 10 og 
atter måtte vi aflyse. Containeren var bestilt og ankommet. 
Så 8 voksne og 3 børn og 2 hunde mødte op. Lisbeth havde 
lavet kage, så vi startede med kage og HAVFALDSPOSER 
blev uddelt. Se Thorøhuse Posten nr. 59. november 2020. 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

Næste strandrensning blev 18.april 2021 med 30 voksne og 10 
børn. En hel container blev fyldt, selv om det fra start lignede 
ingen affald. Sådan går det hvert år. Efter en times arbejde var 
der kaffe og kagemand på Forsamlingshuset terrasse. Se 
Thorøhuse Posten nr.61. 

§ 18 turen 2021 gik til Koldinghus med Dronningens Broderier 
som særudstilling og med rundvisning. Netop denne dag hav-
de Majestæten valgt at vise sine ”veninder” sine broderier og 
derfor blev vores besøg pludseligt til: MAN HAR DA LOV TIL AT 
VÆRE LIDT ROYAL. Læs om turen i Thorøhuse Posten nr. 62. 

Hjertestarterkursus jan 2021 blev også aflyst pga. Corona. Næste 
gang bliver jan. 2022. Husk at få genopfrisket din teknik eller 
kom og lær det for første gang med vores lokale hjertestarter-
instruktør Henrik Holm-Nielsen. Vores hjertestarter hænger 
inde i indgangen til det offentlige toilet i Forsamlingshuset og 
kan hentes året rundt 24/7. 

 

mailto:asv@yard.dk


17 

 

Badebroen har haft mange gæster, både de daglige 
”badenymfer” og de mange sommergæster. Den lodrette 
trappe er blevet repareret for 2300 kr. med nye trin. 

Trafikhastigheden på Jacob Gades Vej blev målt af Assens 
Kommune i november 2020. 

Den viste en gennemsnitshastighed på 22,2 km/t og en ”85% 
fraktil” på 27,4. På baggrund af målingen foretager Assens 
Kommune sig ikke mere i sagen. Læs mere i Thorøhuse Po-
sten nr. 60. 

Trafiktælling på vejen Drejet maj 2021. Pga. de store proble-
mer for alle besøgende til Thorøhuse/Thorø med at parkere 
på P-pladsen ved Forsamlingshuset havde vi bedt Assens 
Kommune om en trafiktælling. Denne fandt sted fra 11.maj-
31.maj 2021. Den viste en uholdbar mængde af trafik i for-
hold til antallet af P-pladser. Derfor har vi sendt en ansøg-
ning til Assens Kommune om en ekstra P-plads i udkanten 



18 

 

af byen med trafiktællingen som baggrund. Læs mere i 
Thorøhuse Posten nr. 62. 

”Abelandet”, et klatrestativ for børn over 3 år bag ved P-
pladsen blev opstillet 1. juni 2021 og historien om tilblivel-
sen er beskrevet i Thorøhuse Posten nr. 62. Det har været 
en 18 måneders proces i Kafkastil. Assens Kommune har 
bevilliget penge fra Lokalsamfundspuljen til indkøb af stativ 
og faldsand og gravearbejde og Rise Sparekasse til samling 
af stativet. Tusind tak. 
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”Deltager Danmark” er en nonprofit organisation betalt af VEL-
UX FONDEN, som skal fremme GRØN OMSTILLING i Dan-
mark. I Thorøhuse blev det første møde holdt d. 15. juni med 
5 thorøhusedeltagere udpeget af Bylauget, som allerede er 
kommet godt i gang. Et kommende HØSTMARKED VED BAR-
KEGRYDEN SØNDAG D. 3. OKT. OG EN GRØN FÆLLESSPIS-
NING SØNDAG D. 14. NOVEMBER. Læs mere i Thorøhuse Po-
sten nr. 62. 

Gangstien til fodboldbanen og badebroen, er nu blevet renove-
ret af Thorø med 20 tons jord og grus efter den tunge kørsel 
under renoveringen af Thorøgaard. Det er vi glade for. 

Projektet ”Multifunktifunktionelle stier: 

Sammen med formanden for Lokalråd Assens Inge Dahl og for-
manden for Tommerupperne Martin Winther-Gaasvig re-
præsenterer Palle Isaksen den samlede stigruppe bag Assino-
en med opbakning fra alle lokalråd og borgergrupper i kom-
munen.  

Der er igangsat et samarbejde og mødeforløb med forvaltnin-
gen. Der er afsat 400.000 til ”rekreative stier” i 2021, som 
prioriteres til først at igangsætte sti syd om Assens – dvs. fra 
jordbassinernes P-plads til Thorøhusevej og videre via Trone-
bjergvej til Egebjergvej som første etape. 

I det nye budgetforlig for 2022-2025 er der afsat yderligere 8 
mill. kr. Desværre er det næppe nok til at nå den højest prio-
riterede Assino-etape, som er en sikker skolevej og pend-
lersti fra Assens-Ebberup, som anses for at være den dyreste 
distance. Ekstern Funding anses dog for at være en god mu-
lighed. 

Nyrenoverede opslagstavler i Thorøhuse, på Saltoftevej og 
Thorøhusevej. Da Assens Kommune fornyede gadelamperne 
på Thorøhusevej og udskiftede de gamle træmaster med fine 
metalmaster, kunne vores opslagstavler ikke længere sidde 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

på masterne. Bjørn Birkely har derfor haft alle tavlerne til fin 
renovering og opsat dem igen. 1 tavle ved Hanne og Bjørn 
på Jacob Gades Vej, 1 tavle på Drejet overfor FISKERHUSET, 
1 tavle på NABOHJÆLP MASTEN på Thorøhusevej, 1 tavle på 
hjørnet af Skolebakken og Lundshøje, 1 tavle på østsiden af 
Dorthes loppebod på Saltoftevej, 1 tavle ved Dyrlægen på 
Thorøhusevej. Husk at læse opslagene. Tak til Bjørn. 

Bogormen er lige blevet ryddet fint op af Hanne Yderstræde og 
Inger Lerche her i september. Bogormens to inspektører for-
tæller i Facebook gruppen Thorøhuse d. 8.sept: De 2 øver-
ste hylder er ”nye” bøger. På hylden er der en kasse med 
børnebøger.  I plastickassen på nederste hylde: returbøger. 
HUSK ingen sække med bøger, kun dem der kan være i re-
turkassen.  

Tak til Hanne og Inger. 

Nye tilflyttere: 3 børnefamilier. Hurra. Endelig kom der igen 
børn til Thorøhuse.  

Terkel med sin forældre Nanna og Malthe på Bagerstræde 
11,  

Ida Frida og Lise Marie med forældrene Mathilde og Carl i 
Skolen på Saltoftevej,  
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og 1. nov. kommer en børnefamilie på Markledet 11, det 
er Mikkel og Julie med 2 børn, Valter og Vilja.   

De lidt ældre Bente og Odd er flyttet ind på Jacob Gades 
Vej 6,  

Markledet 3 huser nu Pia med sønnen Nickie og 2 hun-
de, Miwi og Disney. 

På Saltoftevej har Hans og Kate overtaget ”Finns hus”,  

og på Ålevejen 8 er Elin med den store Granddanois 
Frigg flyttet ind.  

Nye kartofler fra Helnæs med et stort Dannebrog leve-
res af de nye på Lundshøje 6, Carsten og Solveig.  

Pernille, datteren Bjørk og en hunden Ollie på Drejet 4. 

Alle de nye sammen med de ”gamle nye” fra 2017/18 
bliver inviteret til komsammen i Forsamlingshuset 
søndag d. 21. november, hvor en repræsentant for 
alle vores mange små ”klubber” vil fortælle om akti-
viteter i Thorøhuse.  

Dialogmøde om strandplaner i Assens Kommune. Mandag 
d. 20. september var Margrethe og jeg til dialogmøde 
om vores strand i Thorøhuse.  
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Strandene i Assens er inddelt i 3 kategorier: Turismestranden, 
Naturstranden og Den ”hemmelige” strand.  

I Thorøhuse har vi næsten alle Turismestrandens faciliteter i for-
vejen: P-plads, toilet hele året 24/7, bord-bænkesæt, red-
ningskrans; Helikopternr. H945, men vi vil gerne fortsætte 
med at være benævnt som ”Den hemmelige Strand”, så vi 
ikke drukner i flere biler, der ikke er plads til på P-pladsen.  

Vi håber politikerne finder mulighed og midler til en ekstra P-
plads i kanten af byen. 
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Tak. Bylaugets medlemstal er pt. 144. Vi vil gerne være flere, 
som vi plejer. Det giver et stærkt grundlag, når vi skal søge 
fonde eller argumentere med myndigheder. 

Tak til Forsamlingshuset, som vi samarbejder med og mødes 
med i Thorøhuse Borgergruppe, som får et årligt tilskud fra 
Assens Kommune på 5000 kr. til fælles udgifter. 

Tak til vores dygtige og tålmodige redaktør af Thorøhuse Po-
sten, Bjarne Toft Olsen, Ålevejen 11. Det er en efterspurgt 
lille lokalavis, som læses af lokalpolitikere, lokaljournalister 
m.m. og alle beboere. Den uddeles 4 x årligt til alle husstan-
de i Thorøhuse, Nyhuse, Thorøhusevej til Ringvejen og til Sal-
toftevej nr. 31, som er vores medlemsområde. Den kan også 
læses på vores hjemmeside www.thoroehuse.dk, hvor alle 
numre ligger helt tilbage til starten i 2007. 

          Tak til badebroens inspektør Kurt Pedersen og hans hjælpere. 

Tak til Palle Johansen Holding for gratis geotextæppe mellem 
jordlag og faldsand til ”Abelandet”. 

Tak til Assens Kommune for bevillinger og godt samarbejde 
med politikere og ansatte. 

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

Tak til Bylaugets bestyrelse, suppleanter og revisorer for 
rettidigt samarbejde og gode ideer. 

 

Vi vil gerne have flere mailadresser på medlemmerne. Send 
dem til kassereren: pisa@pisa.dk 

Bolette Eggers. Formand for Thorøhuse Bylaug. 

http://www.thoroehuse.dk
mailto:pisa@pisa.dk
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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 

 

 

Hybensuppe 

Ca 1 kg hyben 

2/3 vand 

1-2 spsk. sukker 

Saft af 1 stor citron 

Evt lidt balsamico-eddike 

Æblecider-eddike vil også være godt. 

Skær blomst og stilk af 

Halver dem og lad dem koge med vandet i 10-20 til det er så 

mørt, at det kan presses gennem en sigte. 

Smag til med citron, sukker, salt og eddike. 

Server med æblestykker vendt i honning og citronsaft 

Noget knasende, evt græskarkerner og så lige flødeskum, 

som kan erstattes af cremefraiche eller græsk yoghurt. 

Velbekomme 

Charlotte Hejgaard Nielsen 

https://www.facebook.com/groups/19988842057/user/100000045823648/?__cft__%5b0%5d=AZVVOOmaXF5NR-tE7fc0CoVjuHO0AwAX8Z051ZQyumU39tT3QALC4MyMdql-BKCqlJ2T02l95ukCEPdsQXbLXKLzdhL0WLhQ6_FoXn9pgOJNaurXrbCHOrDA0wd4fcBqtHLMbhUibLsoUXthTNLatRorypRUGH1470dG5cWjw14n6kMYJ3
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Juletræ 

Thorøhuse Forsamlingshus 

Onsdag den 29. december kl. 14-18 

  

  

  

  

  

  

  

Juletræsfesten i Thorøhuse Forsamlingshus afholdes som vanligt d. 

29. dec. Prisen for at deltage er kr. 50 for børn og kr. 50 for voksne, 

som betales ved indgangen. Der bliver som sædvanligt hyggelig un-

derholdning samt et lille juleeventyr af vores sognepræst Rikke 

Graff. Ulla Lorentzen vil stå for den praktiske afvikling, Per Rye Pe-

tersen står for det musikalske akkompagnement. Ældre/voksne gæ-

ster fortrinsvis fra kl. 14-16, hvor der vil være kaffe, boller og lagka-

ge og de yngre/børn fra kl.16-18, hvor der vil være slikpose, soda-

vand og pølser m. brød. 

Tilmelding til John Pedersen senest d. 23.12. på sms/tlf. 30870256 

eller på mail jlped.dk@gmail.com  

  

Vel mødt 

  

mailto:jlped.dk@gmail.com
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Fra Æblekagedysten 17. oktober 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kirsten Hasseltoft Hansen, Drejet 2, var i år leder af Æbleka-
gedysten i Forsamlingshuset. Lisbeth, Suzanne Baaring, Lise 
Arnecke og Bolette var hjælpere. 
Det vrimlede ind med både voksne og børn i Forsamlingshuset 
kl. ca. 14.30. Ca. 65 voksne og 15 børn og en bomuldshund fik 
kager og kaffe/te. Forsamlingshuset sponserede sodavand til 
børnene. 
7 voksne og 4 børn havde afleveret fine æblekager til  konkur-
rencen, som de to dommere, Bolette og Lisbeth, helt uaf-
hængigt af hinanden havde bedømt kl. 13.00. Nogle var smukt 
pyntede, nogle  smagte lækkert eller dejligt eller lidt tørt. 
Connie Hansen fra bestyrelsen for Assens Æblefestival takke-
de de fremmødte, alle kagebagerne og arrangørerne. 
  
Vinder i børnekagerne: 

1. Johanne fra Thorøhuse 
2. Rosa fra Hjelmerup 
3.   Andrea fra Thorøhuse. 

Foto. Hanne Yderstræde 
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Vinder i voksenkagerne: 
  

1. Vibeke fra Jacob Gades Vej 10 
2. Rasmus fra Jacob Gades Vej 12 
3.   Hanne Yderstræde fra Jacob Gades Vej 21 
  
Præmierne var sponseret af Thorøhuse Keramik, Matas i As-
sens, Sporten i Assens  og Suzanne Baaring Thorøhuse og 
købt ind af Kirsten og Suzanne. 
Dejlig søndag eftermiddag fra 14.30-17.00, som gentages i 
Æblefestivalen  2022. 
  
Skrevet af Bolette. Foto: Hanne Y. 
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Flook 

Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 12. 

november kl. 20.00 

 

Engelsk/irske Flook blev dannet i 1995 og har i hele karrie-

ren haft en position helt i top på verdensscenen for folke-

musik. De fire bandmedlemmer er alle teknisk virtuose og 

spiller ekvilibristisk og komplekst med mange lag i deres 

musik. De fortolker intuitivt den keltiske genre i deres helt 

egne udgaver og arrangementer. Fantastiske melodier og 
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virtuose improvisationer. Musikken er helt instrumental 

og drives frem af fløjter, bodhran (den irske tromme) 

samt guitar. Flook har gennem årene modtaget et hav af 

priser og blev senest i 2019 shortlisted for ”best 

folkgroup in RTÉ Radio 1 Folk Awards”. De optrådte også 

i Thorøhuse i 2004. Vi glæder os mega meget til dette 

gensyn og tør godt love en helt exceptionel koncert. 

Flook består af: Brian Finnegan, fløjter, Sarah Allen, fløj-

ter og harmonika, Ed Boyd, guitar og John Joe Kelly, bod-

hran. Koncerten, som er støttet af Statens Kunstfond og 

Assens Kommune, er som vanligt med mulighed for spis-

ning kl. 18.00. Spisning 150 kr. og koncert 150 kr. Billetter 

bestilles på tlf. 22871053. 

 

Thorøhuse Forsamlingshus fre-

dag d. 14. januar 2022. 
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FolkeKons tager til januar 2022 endelig igen på turné i Danmark, og 

det er nu 4. gang, at Thorøhuse Forsamlingshus har fået mulighe-

den for at præsentere dem på den lille scene. Musikerne studerer 

alle på Syddansk Musikkonservatoriums folkemusiklinje – landets 

eneste uddannelse af sin slags – og med fælles udgangspunkt i den 

danske folkemusik spænder deres musikalitet vidt og bredt. Denne 

gang får FolkeKons desuden følgeskab af bandet Timber fra uddan-

nelsen Nordic Master of Folk Music – et kandidatstudium, der brin-

ger de studerende rundt til fire forskellige konservatorier i Sverige, 

Norge, Finland og Danmark. Dermed er der garanti for et spæn-

dende koncertprogram, når der trækkes tråde på kryds og tværs, 

og forskellige musiktraditioner mødes i nye, stemningsfulde sam-

menhænge. Det store orkester på i alt 16 musikere giver en mæg-
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tig lyd på et enestående instrumentarium: Violiner, cello, guitar, 

fløjter, klaver, klarinet, harmonika samt ikke mindst et imponeren-

de vokalensemble. Og mon ikke der som sædvanlig dukker ekstra 

overraskelser op! Det sprudlende koncertprogram har en helt sær-

lig sammensætning af musikere og repertoire, som kun kan ople-

ves lige netop denne éne gang. Programmet byder på både nykom-

poneret og traditionel nordisk folkemusik. Koncerten bliver med 

mulighed for spisning, hvor der serveres en 2-retters menu, som 

sædvanlig kreeret af Flemming og Jytte med hjælpere. 150 kr. for 

spisning og 150 kr. for koncert. Billetter bestilles på tlf. 22871053. 

Koncerterne i Thorøhuse Forsamlingshus er støttes økonomisk af 

Statens Kunstfond og Assens Kommune. 
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Grønt Høstmarked søndag d. 4. oktober: 11-14.00 i Mi-
chaels og Janes have og mellem fiskeskurene neden for 
Barkegryden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allerede lidt over 11.00 besøgte jeg HØSTMARKEDET. 

Der var gang i Charlotte og Lars´ dejlige HYBENSUPPE (se 
opskriften side 24), Karen og Rasmus´ lækre quashfrika-
deller, (se opskriften på Facebook Thorøhuse) bagt på bål 
og Karens snobrød med børnene, Eriks grillede muslinger 
og fladfisk, Grethes jordforbedrende ålegræs, fåreuld, or-
ganiske piller, gødningskompost, Katja og sønnen Theo-
dors lavendler, Alice og Hennings jordskokker og rosma-
rin, Vibeke og Pers insekthoteller sammen med børnene 
og Mette og Karlo fra Saltofte og deres honning og hjem-
melavede snaps. Katten Smilla (Erik og Grethes) fulgte det 
hele på behørig afstand, mens Jane og Michael lavede 
rundvisning i deres have med kvashegn og vild græsplæ-
ne. 
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I løbet af dagen kom ca. 60 thorøhusere/gæster forbi. Det 
må vist kaldes en succes. Og vist du ikke nåede det d. 
4.oktober, bliver det gentaget til næste år samme sted. Ar-
rangementet er en udløber af DELTAGER DANMARKS mø-
de med ”den grønne gruppe” i Thorøhuse. Deres næste 
arrangement er GRØN FÆLLESSPISNING søndag d. 14. no-
vember i Forsamlingshuset. 

Skrevet af Bolette. 
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KONTINGENTER 2021 – SLUT MED GIROINDBETALINGS-

KORT  

Da de fleste medlemmer betaler via Netbank med enten funktionen indbeta-

lingskort eller kontooverførsel, har vi besluttet at spare gebyret på kr. 400,- p.a. 

vedr. brug af indbetalingskort.  

Opsigelsen er trådt i kraft i april i år, så nogen har først på året kunnet betale 

kontingent for 2021 med brug af indbetalingskort. 

I 2022 vil kontingentet blive opkrævet ved at der udsendes en mail til alle de 

husstande, hvor vi har en mail-adresse registreret – det er godt halvdelen. De 

øvrige husstande vil få et brev i postkassen. 

Venligst send en mail til pisa@pisa.dk og bliv registreret. Det gør det nemmere 
at være kasserer, så den hjælp håber jeg på at få. 

 

mailto:pisa@pisa.dk
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KONTANT BETALING 

Som altid kan man fortsat betale kontant til kassereren. Herunder ved vores gene-

ralforsamling. 

MOBILEPAY 

Vi har undersøgt, om vi kan modtage betaling via MobilePay, men det vil koste os 

gebyrer på ca. kr. 1.600,- p.a. og derfor valgt ikke at tilbyde dette. 

Betaling med MobilePay til mig privat frabedes absolut. Det vil være en forkert 

sammenblanding af Bylaugets og min private økonomi. 

TAK – det kan nås endnu 

…. men i øvrigt tak for opbakningen med kontingentbetaling igen i 2021. De, som 

endnu ikke har betalt, kan selvfølgelig nå det endnu. 

Mvh. Palle Isaksen - kasserer  
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Ny beboer på Ålevejen 8. 

Elin Rønby Pedersen (69) har overtaget huset for enden af Ålevejen den 1. august 

2021. Elin er stor hundeven og Frigg på knap 1 år er et godt bevis herpå. Frigg er 

en Granddanois der kan opnå en vægt på op til 95 kg.  

Elin er uddannet datalog og har en Ph.d. i datalogi. Hun har boet 30 år i Californien 

og har bl.a. arbejdet for Google i 14 år. Hun var ansat på SDU og er nu professor 

emerita. Hun har arbejdet med algoritmer til billedgenkendelse, der kan opdage 

diabetiske øjensygdomme og føre patienten til behandling i tide. 

Elin er født i Aarhus og hun har tilbragt mange ferier hos en moster i Langeskov. 

Mosteren fløj i en alder af 105 år i helikopter for at besøge sin søn i Nordjylland 

samt 2 døtre i Nordsjælland. Måske husker læseren avisomtalen og indslag i TV2? 

Elin afventer p.t. byggetekniske undersøgelser vedrørende huset før der tages 

stilling til en eventuel ombygning/nybygning/tilbygning. 

Fra Bylauget skal der lyde et stort velkommen til Thorøhuse. 
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Villa ”Lundshøj” har fået nye beboere. 

På adressen Lundshøje 6 har Solveig Fredslund og Carsten Bo Halsted (50 år) 

overtaget nøglerne 15. marts, men overtagelsesdatoen var officielt 1. maj og 

indflytningsdatoen var 1. juni. 

Solveig stammer fra Middelfart, men valgte i 1999 at bliver Asseneser. I dag ar-

bejder hun som advokatsekretær i Vejle. Carsten er ”ægte vestfynbo” men kend-

te ikke meget til Thorøhuse før de flyttede hertil. Han arbejder for et kranfirma i 

Bellinge og har mange forskellige flytteopgaver, blandt andet har han været med 

til at flytte Jens Galschiøts berømte skulptur ”Isbjørnen”. 

Carstens far, Regner Madsen, har gården Elmebjerg på Helnæs med blandt andet 

tidlige kartofler, jordbær og ærter. Og det er det vi andre nyder godt af når vi 

køber i vejboden på Lundshøje. Regner kunne ikke komme i betragtning som 

kongelig hofleverandør, men kan i stedet smykke sig med titlen ”Slotsleverandør 

til Gl. Avernæs”. Reklameindslag: 7½ kg, kartofler for 75 kr. 

Huset kan de begge lide som det er, men det skal renoveres i små bidder for at 

bevare så meget som muligt af sjælen på stedet. Carsten kalder det en middel-

stor re-

novering. 

Bylauget 

siger 

velkom-

men til 

Thorøhu-

se. BTO 
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Ny beboer på Drejet 4. 

Pernille Magnussen (54) har overtaget huset 1. maj. Hun bor her sammen med 

datteren Bjørk som går på Vestfyns Gymnasium og som i øvrigt er ved at tage 

kørekort. Endvidere bor her en søn midlertidigt da han er ved at flytte til en ny 

adresse i Odense. Og så er der hunden Ollie som er en finsk lap. 

Pernille er flyttet hertil fra Tommerup og hun har tidligere haft båd i Assens og 

kender derfor farvandet her i området godt. Pernille sejler havkajak og tager 

ofte lange ture på vandet. Måske bliver det til et medlemskab i en kajakklub i 

Assens. Pernille er uddannet pædagog og arbejder som familievejleder i Frederi-

cia Kommune. 

På vegne af Bylauget siger jeg velkommen til Thorøhuse. 

  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 

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 

Kom til  

HJERTESTARTER-KURSUS 

I Forsamlingshuset. 

Søndag d.16.januar kl.15-16 

Instruktør: Henrik Holm-Nielsen 

Fiskerstræde 10.  Arrangør Bylauget. 


