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Hvad mon de graver efter? 

Lasse Lauridsen og John 

Pedersen på gravearbejde, 

men efter hvad? 

 

A. Stolpehuller til  

Abelandet 

B. Jordprøver 

C. Sandorm 

 

Læs og find svaret inde i 

bladet på side 17-23 
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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. oktober  2021 

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

Redaktøren har ordet. 

I gang igen. 

Udlejningskalenderen på forsamlingshusets hjemmeside taler 

sit tydelige sprog. Den ene udlejning afløser den anden og vid-

ner om at vi nærmer os normaltilstande. Koncerterne er tilba-

ge. Fællesspisning lægges hårdt ud med en klassiker fra Dorthe 

og Flemming: Biksemad mandag den 6. september. Men også 

alle de øvrige populære aktiviteter genoptages, bare se på akti-

vitetskalenderen. 

Glæd jer og slut 

op - det bliver et 

forrygende efter-

år. 

Foto: BTO 

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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Redaktør af Thorøhuseposten 

Bjarne Toft Olsen 

 

Jeg har et par tilføjelser til billedet på side 6 i sidste nr. af 

Thorøhuseposten fra maj 2021. 

Lærerinden er ikke Astrid Christiansen, men frk. Kristensen, som nok var 

vikar ved skolen i 1937 

før Astrid Rasmussen, senere Christiansen, blev lærer ved forskolen. Jeg 

husker desværre ikke 

frk. Kristensens fornavn, og jeg ved heller ikke, om hendes navn måske 

staves med C. 

Frk. Kristensen blev senere lærerinde i Stenstrup, og jeg ved, at hun 

også boede der o. 1960. 

Jeg boede selv dengang i Svendborg, og jeg husker, at jeg kørte i bil 

med frk. Kristensen til Thorøhuse, 

hvor hun besøgte mine forældre. 

Min storesøster Anny Pedersen står midt i billedet. Hun har dengang 

været 5 år. Jeg selv er ikke 

med på billedet, da jeg først kom til verden i 1938. 

Min søster har sikkert fået lov til at være med i skolen, selv om hun 

ikke var så gammel. 

Hun blev forøvrigt selv lærerinde og var i mange år lærer i Hvide Sande. 

Hun døde desværre i 2009. 

Vores far var ganske rigtigt lærer i den store skole. 

Christian Lund fortæller, at min fars stemme ikke var god til sang. Hans 

stemme var blevet 

ødelagt, da han fik den spanske syge som ung. Ja, der har været 

pandemier før, men hvem 

skulle have troet, at det igen ville ramme os 100 år efter. 

Jeg kendte ikke billedet, så det var fint at se det gengivet i 

Thorøhuseposten. 

 

Med venlig hilsen 

Gerda Rost  
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Sankt Hansfest  i Forsamlingshuset  22. juni - set fra en 

drone. 

Dronefører: Jonas (søn af Jørgen Jensen) 
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THORFISK:  40 82 00 30 mail: thorfisk@tdcadsl.dk  

§ 18 TUREN 2021. 

HVAD ER DETTE? 

Kommunen har nogle øremærkede midler, vi kan søge enten til 
flygtninge/indvandrere eller ældre borgere. 

Bylauget søger hvert år til en tur med ældre borgere. Som regel får 
vi et beløb. I år fik vi 5000kr. 

Vi planlægger en tur fra ca. 10.00-16.00 med en oplevelse, lidt fro-
kost, lidt medbragt kaffe og kage. 

I år blev det Koldinghus torsdag d. 8. juli. 

Vi kørte i private biler, da en lejet minibus ville ”stjæle” hele beløbet 
eller mere. 

Vi kørte fra Thorøhuse ca. 09.20 og samledes på Koldinghus p-plads 
ca. en time senere.  

 

mailto:thorfisk@tdcadsl.dk
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Vores guide Erik spurgte om vi ville være med til en ændring i pro-
grammet. Vi havde valgt 2 særudstillinger: DRONNINGENS BRODERI-
ER OG CHRISTIAN D. 5. En times rundvisning fra 11.00-12.00. 

Vi skulle vælge Chr. d. 5 fra og selv gå rundt der. TIL GENGÆLD KUN-
NE VI 11.35 SE HENSES MAJASTÆT SELV. 

MAN HAR DA LOV TIL AT VÆRE LIDT ROYAL. SÅ DET VALGTE VI. 

MAJESTÆTEN var kun 7 min. forsinket. Forinden havde guiden Erik 
vist os hendes broderier i bibliotekssalen. Fine broderede tasker til 
gaver, julekalendere til børnebørnene og Henrik og meget mere. 
Vejret var dejligt solskin så i ventetiden inde i den lukkede gård ved 
bord-bænkesættene kunne guiden fortælle flere historier om Kol-
dinghus, om branden i 1808 og genopbygningen. 

Efter de 5 MAJESTÆTISKE MINUTTER, så vi kirken med flere guide-
fortællinger. 

Den kan lejes til bryllupper eller andre private fester, så når slottet 
lukker kl 17.00, kan man have det hele for sig selv. Med gratis spø-
gelser og genfærd. 

Nede i MADKÆLDEREN fik vi frokost med det bedste hjemmelavede. 
Derefter gik turen videre til FØNS ODDE RASTEPLADS. Alle 13 delta-
gere kunne få kaffe og kage ved 1 bord/bænkesæt og medbragte 
klapstole. Næste år vil vi ikke have så mange afbud pga. sygdom. Tu-
ren sluttede i Thorøhuse ca. 17.15. 

Skrevet af Bolette. 

Foto: Annette Isaksen. 

 

Se det royale billede på næste side 
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Foto:  

Annette Isaksen. 
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Referat fra BESTYRELSESMØDE torsdag d. 17.6.2021 kl. 20.:00 
afholdt hos Vibeke. 

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

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 14. april 2021 er godkendt og har været 

ophængt i infoskab fra 20.4.  
 

Evaluering af aktiviteter siden sidst:  
Strandrensning blev foretaget søndag d. 18. april fra 14:00 til 16:00 med 

30 voksne og 10 børn. Bagefter var der samling på Forsamlingshusets 

terrasse, hvor Bylauget gav kagemand, øl/vand.  
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Bylaugets generalforsamling blev igen udsat grundet Coronapandemiens 

indendørs forsamlingsforbud. Se mere herom nedenfor. 

 

Aktiviteter i den kommende tid: 
- Hjertestarterkursus er planlagt til januar 2022. 

- Generalforsamlingen er nu planlagt til torsdag d. 23. september 

2021. Bolette, Margrethe og Jørgen Eeg er pa ̊ valg og alle modtager genvalg. 

Suppleanter og revisorer vælges hvert år. 

- En ”§18”-tur med tilskud fra Assens Kommune er under forberedel-

se – forslag blev drøftet. Bolette er tovholder. 

- Et Velkomstarrangement for nye thorøhusere med tilskud fra As-

sens Kommune er under forberedelse (Bolette). 

 

4.   Nyt fra formanden: 
- Klatrestativ ”Abelandet” (på vegne af Borgergruppen) er pr. 1. juni op-
sat/monteret af fagfolk fra leverandøren. Udgiften til montering – kr. 
15.000 – blev efter ansøgning fra Borgergruppens 2 formænd flot bevilget af 
Rise/Flemløse Sparekasse. 
- Trafiktælling på Jacob Gades Vej/Drejet er foretaget efter aftale med 
Jimmy Rahbek foretaget i ugerne 19/20/21. Resultatet vil nu blive studeret 
og kan danne baggrund for vurderinger/forslag om løsningsforslag for par-
kering for besøgende til Thorø (se også nedenfor om ”Ekstra P-plads i 
Thorøhuse).” 
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- Gangstien til badebro og boldbane som blev stærkt beskadiget efter 
tung kørsel er blevet udbedret med sand/grus v/ Thorø (Jeppe). 
- Opslagstavler. Bjørn Birkely har renoveret opslagstavlerne. Nordsiden af 
Dorthes salgsbod på Saltoftevej agerer også som en opslagstavle nu. Vi 
mangler tilbagemelding fra Nyhuserne om opsætning i Nyhuse. Tavle er op-
sat ved DYRLÆGEN efter aftale med Mette Mortensen. 
- ”Deltager Danmark”: Assens Kommune har bedt Bolette udpege 5-7 
Thorøhusere til et møde om ”Grøn omstilling i et landsbysamfund”. Der er 
udpeget 6 ”nyere” tilflyttere til et møde 15.6 i Forsamlingshuset..  
- En ”Bosætningskonsulent” fra Assens Kommune har 28.5 haft inter-
view med Bolette om vores bosætningsstrategi og –ønsker. 
- Ekstra P-plads i Thorøhuse. Muligheder i begge ender af byen blev 
drøftet. Der er kontakt til Assens Kommune. 
 
5. Nyt fra øvrige b-medlemmer: 
- Palle: Kontingentbetaling for 2022.via Mobil Pay vil ikke blive en mulig-
hed gr. omkostninger  med CVR-reg.. Margrethe og Palle har deltaget i et 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

møde på Gl.Avernæs om kommunens ”Natur- og Friluftsstrategi”. Fokus 
var ”skævt” og Palle har indsendt sin kritik. 
- Lasse: Ingen bemærkninger.  
- Margrethe: Nævnte at Danmarks Naturfredningsforening har en event 
”Hop i havet” den 22. august fra kl. 10-12 ved badebroen; foreningen ”Red 
Lillebælt” - som er modstander af kæmpe havvindmøller i Lillebælt - har 
tilsluttet sig og vil være ved badebroen på Drejet samtidig.  
Margrethe har på Bylaugets vegne skrevet bemærkninger til kommunens 
Friluftsstrategi. Fint gennemført Loppemarked i Thorøhuse søndag 6.6.  
- Vibeke: Ingen bemærkninger 
- Jørgen: Deltog 7.6 i Assens Købstads Forenings konference om trans-
portforhold til/fra Assens.  
  
6. Medlemmer: Palle oplyste at pt. har 116 medlemmer betalt kontingent. 
 
7.  Økonomi: Palle orienterede om den aktuelle økonomi. 

 
8. Thorøhuse Posten: Referat af b-møde 17.6 (Jørgen). Fo-
toreportage fra Loppemarkedet og en ”historie” om 
”Abelandet”(Bolette). 
 
9-10. Evt.  Næste møde bliver hos Bolette den 1. september 
2021 kl. 19.00.  
 Mødet afsluttet kl. 22.52  

mailto:asv@yard.dk
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”ABELANDET” 

 

- et klatrestativs 
tilblivelse ved 
Thorøhuse P-
plads. 
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En efterårsdag i 2019 mødte jeg Merethe på Drejet. Jeg med hund, hun med et 
lille katalog fra Firmaet LARS LAJ. ET FIRMA MED UDENDØRS LEGEREDSKABER. 

 

Hun havde sat et lille kryds ud for billedet af ”ABELANDET”, et enkelt klatrestativ 
af træ med lidt klatretov et par steder. På 2,96m x 2,96m. Hun syntes at gyngerne 
var fine, men der kunne godt være lidt mere til børn og børnebørn og gæstebørn 
og til fester i Forsamlingshuset, hvor der var børn med over 3 år. 

 

Jeg fortalte hende at vi i dec. 2019 skulle have møde i BORGERGRUPPEN 
(FORSAMLINGSHUS OG BYLAUG), så ville jeg fremlægge det. 

Som sagt så gjort. Vi lavede en vejledende afstemning. 7 stemte for, 4 stemte 
imod, 4 stemte hverken for eller imod. Jeg skulle undersøge tilskudsmuligheder 
og tilladelser. 
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Her begyndte en KAFKA-HISTORIE: 

Senest 31. dec.  2019 skulle jeg søge Lokalsamfundspuljen i Assens Kommune 
om køb af ”Abelandet”. Vi fik 7500kr. Det kostede 14.500kr. 

Så langt så godt. 

Næste skridt var tilladelse fra ejeren af det grønne stykke græs ved P-pladsen, 
hvor det kunne stå. 

Matr. 67 ejes af Oldermandslauget i Saltofte. Fra tidernes morgen var det land-
mændene i Saltofte, der ejede jord i Thorøhuse. Nu i år 2020/21 består dette 
laug af 5 landmænd. De holder møde nogle gange om året, så der gik nogle 
måneder, så var tilladelsen hjemme uden årlig afgift. 

 

Men hva´ så med KYSTBESKYTTELSESLINJEN på 300 m. 

Ny ansøgning om dispensation til Kystdirektoratet i Lemvig, som hørte under 
Miljø-og Fødevareministeriet. 

Heldigvis var der for nogle år siden kommet en ny mulighed for dispensation 
ved ”småting” som et shelter, et højbed på hjul, eller et lille klatrestativ på 
2,96m x 2,96m, som kun måtte stilles op bag ved buskene på p-pladsen. 

Imod al forventning gik det hurtigt og allerede 28.april 2020 havde de givet 
dispensation med 4 ugers klageperiode. 

KLAGEPERIODE: hvem kunne finde på at klage over et lille klatrestativ bag ved 
buskene. Tilladelsen bliver sendt til: Assens Kommune, Danmarks Naturfred-
ningsforenings landskontor og Assens afd., Friluftsrådets landskontor og Sydfyn 
afd., Dansk ornitologisk Forenings hovedkontor og Assens afd., Botanisk For-
ening Fynskredsen, Kano-og Kajakforeningen DK. Og sidst men ikke mindst Jæ-
gerne.DK. 

4 UGER GIK. INGEN KLAGER. 

MØDE i vores BORGERGRUPPE juni 2020: 

Endelig afstemning efter fremlæggelse af tilladelser og bevilling: 8 for, 5 imod, 1 
hverken for eller imod, 1 fraværende. 

Hva´nu. Det var så det. 

NEJ!!!!!!!!! 

KOMMUNAL BYGGESAG STARTER: 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

Men først lige mail- og tlf. med kommunens LEGEPLADSINSPEKTØR, som skal ind 
over et offentligt tilgængeligt klatrestativ på 2,96m x 2,96m bag buskene ved P-
pladsen. 

Han fortæller, at når det er et privat areal, skal han IKKE godkende, men vil gerne 
hjælpe med råd og vejledning. 

 

Jeg har ikke prøvet en byggesag i min levetid. Har boet i lejligheder, ejet en bon-
degård i Nordjylland og Nordsjælland og flyttet sammen med en fisker i Thorøhu-
se. 

Men en Byggesag. Aldrig. 

Og så på nettet. 

Jeg fik nok den mest tålmodige byggesagsbehandler på hele RÅDHUSET. 

Men han skulle også lige have 3 ugers sommerferie selvfølgelig. 

Han hjalp mig step for step igennem, men undervejs skulle der tages JORDPRØ-
VER. 

John, formanden for Forsamlingshuset ringede og mailede til forskellige firmaer. 
Det ville de have 11.000kr. for + moms. For at grave lidt jord i 3 meters dybde op 
3 forskellige steder og sende ca. 100g i en lille pose og nogle glas til prøvetagning. 

 

Mer nej fra John og mig. 

Til sidst lykkedes det os at få lov til at tage prøven selv. Lasse havde et jordbor. 
Køre til Fredericia med prøven i laboratoriets lille fine tilsendte taske, så den kun-
ne komme det rigtige sted og videre til laboratoriet. Det blev i alt 616kr. + moms. 
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Vi er nu nået til 8. okt. 2020. Vi modtager et resultat med en mindre V1 forure-
ning fra den jord Assens Kommune kom med i 1960erne og fyldte arealet op med.  

 

Nu er det hele blevet til en §8 tilladelse fra Assens Kommune pga. V1 forurenin-
gen fra 1960erne, fortæller en civilingeniør fra Regional Udvikling, Vand og Jord i 
Region Syddanmark. 

 

Igen får jeg en meget tålmodig sagsbehandler i Assens Kommune, Natur og Miljø, 
som fortæller at det skal vurderes om legestativet er miljø -og sundhedsmæssigt 
forsvarligt på V1 jord fra 1960erne. Derfor skal der yderligere være en vurdering 
fra STYRELSEN FOR PATIENSSIKKERHED, hvor en afdelingslæge skal se på sagen. 

Hun vurderer, at der i stedet for 30cm, som firmaet LARS LAJ anviser, vækgraves 
7m x 7m af jorden hvor legestativet skal stå, med 50cm i dybden, hvorefter der 
kommer rent faldsand på 7m x 7m x 50 cm dybde.   

§ 8 TILLADELSEN ER HJEMME. 

Men penge til fjernelse af 47 tons jord og tilkørsel af 47 tons faldsand. 

Ny ansøgning. Ny bevilling fra Lokalsamfundspuljen. Denne gang en bevilling på 
20.085kr. Der er nu gået et helt år siden vi fik bevillingen til køb af legestativet. Til 
gengæld har vi beskæftiget diverse ansatte på Assens Rådhus og Entreprenørgår-
den, Kystdirektoratet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Jordprøvetagningslaborato-
rier, Region Syddanmark. Vestfyns Minigraverservice, Højvangs Laboratorier. 

Men det er ikke SLUT. 

De 47 tons V1 forurenet jord skal afleveres og det koster penge, men dem har vi 
ikke flere af. 



22 

 

Det ender med en kolbøtte: fordi jorden KUN er V1 forurenet kan vi bare lægge 
den i det lille stykke jord bag buskene og så græs og brakjordsblomster på jorden. 
Lige nu ligner det en meget speciel biodiversitets-beplantning. 

Sidste kapitel i ”Abelandet” var at modtage stativet med vognmanden og få det 
samlet. Det første gik lige efter bogen, det næste, at samle det, var en opgave for 
”svendeklubben” med Preben som faglig leder. 

Men 24. april ringede jeg til Hanne Herzog på Fælleden, og spurgte hvornår Rise-
(Flemløse)-Sparekasse havde deadline for ansøgninger. ”Skynd dig at søge”, sagde 
hun. 

Så søgte vi ”bare” nøjagtigt midlerne til at få samlet ”Abelandet” her og nu af Lars 
Lajs monteringsafdeling: 15.000kr. D. 17.maj ringede filialdirektøren og fortalte, 
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at de havde bevilliget ansøgningen. 

Tirsdag d. 1. juni 2021 startede 3 guttermænd kl. 09.00 med at samle og mon-
tere ”Abelandet”. Det var 3 superarbejdende polakker fra Lars Lajs monterings-
afdeling. De flyttede først al faldsandet for at få rejst stolperne korrekt. 40 
tons. De svedte og drak meget vand. 

Kl. 16.00 var de færdige og havde så ca. 2 timers kørsel tilbage til Greve på 
Sjælland. Jeg fulgte dem undervejs i 3 timer: Lederen, der studerede tegninger-
ne, gav ordre og knoklede og talte lidt engelsk, mellemlederen, der både kunne 
læse tegninger og knokle, men ikke tale engelsk og så 3. manden, der bare 
knoklede. Man kunne se, at de var vant til at arbejde sammen.  

Håber at børn og børnebørn og gæstebørn over 3 år vil få glæde af 
”Abelandet”. Det tog ”kun” 20 måneder at nå frem til resultatet. 

Fortalt og skrevet af Bolette, som i samarbejde med John, formand for Forsam-
lingshuset, har gennemført denne Kafka-proces (så uigennemskuelig 
eller bureaukratisk at det virker absurd og meningsløst; 
mareridtsagtig: fra ordbog over det danske sprog). 

Hvis du ville have opsat ”Abelandet” i din private have, havde det taget 7 timer 
med de 3 hurtige polakker. 

Bolette.  
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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 

 

TRAFIKTÆLLING PÅ GADEN DREJET I 21 DAGE 
FRA 11.MAJ-1.JUNI 2021. 

ved 
Jimmy R. Christensen 

Ingeniør 
Trafik, Byg og Ejendom - Team Trafik 
Rådhus Allé 5 
5610 Assens  
www.assens.dk 

 

Efter aftale med Jimmy Rahbek Christensen skulle Assens Kommune efter fart-
målingen i november på Jacob Gades Vej lave en trafiktælling med antallet af 
biler, der kører gennem Jacob Gades Vej og ned ad Drejet til P-pladsen for at 
folket i bilerne kan gå tur til Thorø eller badebroen eller bare en strandtur/
hundeluftetur. 

 

Bylauget havde valgt ugerne 19 + 20, der både indeholdt Kristi Himmelfartsferie 
og Pinseferie. Vejret havde vi ikke kontrol over. 

 

http://www.assens.dk


25 

 

26. juni modtog vi oversigten: 

Når man læser de daglige antal biler, skal man dele med 2, da bilen jo skal køre re-
tur. 

Der er plads til ca. 30-35 biler på P-pladsen alt efter hvor dygtige de er til at parkere 
tæt. 

Måleskemaerne har også registreret den tid på dagen, hvor der kommer flest biler. 

Total= antal af biler på det døgn fra 00.00-24.00. 

 

11. maj: start kl. 11.00: Total=47, peak(flest) 15.15-16.15. 

12. maj: Total=92, peak 12.30-13.30 

13.maj: Total=142, peak 12.00-13.00 

14.maj: Total=102, peak 12.0013.00 

15.maj: Total=140, peak14.00-15.00 

16.maj: Total=119, peak 12.00-13.00 

17.maj: Total=140, peak12.00-13.00 

18.maj: Total=92, peak 13.00-14.00 

19.maj: Total=72, peak12.00-13.00 ledningerne nedtaget midlertidigt fra 15.00. 

20.maj: ledningerne nedtaget midlertidigt, start igen 12.00.Total=52, peak 21.30-
22.30 

21.maj: Total=110, peak 18.00-19.00 

22.maj: Total=114, peak 12.15-13.15 

23,maj: Total=139, peak 12.00-13.00 

24.maj: Total=155, peak 14.00-15.00 

25.maj: Total=76, peak 15.00-16.00 

26.maj: Total=101, peak 14.00-15.00 

27.maj: Total=100, peak 12.30-13.30 

28.maj: Total=142, peak 12.00-13.00 

29.maj: Total=174, peak 13.00.14.00 

30.maj: Total=217, peak 14.30-15.30 
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31.maj: Total=173, peak 14.30-15.30 

1.juni: Total=36, ledningerne nedtaget 12,00. Totaltallene taler for sig selv.  

Mange af bilerne kører ned til p-pladsen for at opdage, at der ikke findes flere 
pladser og derfor retur ad Drejet, hvor der KUN er plads til 1 bil op og ned. 

 

Bylauget ansøger kommunen om en ekstra p-plads i kanten af byen, hvor det 
kan lade sig gøre. 

Den målte trafik er ikke holdbar for Jacob Gades Vej og Drejet og deres beboe-
re.  

 

Skrevet af Bo-
lette. 
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Foto: Bolette 
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug 

I Thorøhuse Forsamlingshus. 

Torsdag d.23. september 2021 kl.18.30. 

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

Tilmelding til spisning til Bolette Eggers senest søndag d.19. septem-
ber på mail: bolette.eggers@mail.dk eller på mobil: 21442498. 

Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30 for medlemmer. 
Kontingent 100kr. for 2021 til kassereren Palle Isaksen, Jacob Ga-
des Vej 22, kan stadig nås. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

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

formanden.  
4.Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet v/

kassereren. 
5.Forslag fra bestyrelsen. 
6.Forslag fra medlemmerne senest 2 uger før, d.9. september 

2021, til formanden. (Bolette Eggers) mail: bo-
lette.eggers@mail.dk 

7.Valg af bestyrelse og suppleanter. Bolette Eggers, Jørgen Eeg 
og Margrethe Vestergaard er på valg til bestyrelsen og 
modtager genvalg. Bente Hyldgaard er på valg som 
1.suppleant og Vibeke Willemoes som 2. suppleant. Begge 
modtager genvalg. 

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

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

PÅ GENSYN BESTYRELSEN. 
 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
mailto:bolette.eggers@mail.dk
mailto:bolette.eggers@mail.dk
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Aktivitetskalender Thorøhuse 

Forsamlingshus efterår 2021.  

 

Onsdag d. 11. aug. kl. 20 Koncert – Svøbsk Duo 

Tirsdag d. 17. aug. kl. 19 Thorøhuse Forsamlingshus. Ekstraordinær 

   generalforsamling 

Mandag d. 30. aug. kl. 19 Sy og strik 

 

Mandag d. 6. sept. kl. 18 Fællesspisning 

Tirsdag d. 7. sept. kl. 19 Svendeklubben. Foredrag ”John Mogensen”.  

Onsdag d. 8. sept. kl. 19 It Cafe 

Onsdag d. 22. sept. kl. 19 It Cafe 

Torsdag d. 23. sept. kl. 1830 Generalforsamling Bylauget 

Mandag d. 27 sept. kl. 19 Svendeklubben 

Tirsdag d. 28. sept. kl. 19 Sy og strik 

 

Fredag d. 1. okt. kl. 18/20 Koncert m spisning – Harald Haugaard Band (DK) 

Tirsdag d. 5. okt. kl. 18 Fællesspisning 

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

Mandag d. 25. okt. kl. 19 Sy og strik 

Tirsdag d. 26. okt. kl. 19 Svendeklubben 

 

Mandag d. 1. nov. kl. 18 Fællesspisning 

Onsdag d. 3. nov. kl. 19 It Cafe 

Søndag d. 7. nov. kl. 14 Bylauget – Syng Dansk   

Fredag d. 12. nov. kl. 18/20 Koncert med spisning – Flook (UK) 
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Onsdag d. 17. nov. kl. 19 It Cafe 

Søndag d. 21. nov. kl. 14-17 Bylauget – ”Nye thorøhusere” 

Tirsdag d. 23. nov. kl. 19 Sy og strik 

Søndag d. 28. nov. kl. 13 Julestue 

Mandag d. 29. nov. kl. 19 Svendeklubben 

 

Onsdag d. 1. dec. kl. 19 It Cafe 

Tirsdag d. 7. dec. kl. 18 Fællesspisning 

 

 

Bestyrelsen 
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Mogens og Kirsten 

havde inviteret 

thorøhuserne til  

rejsegilde  

 

Foto: Bolette Eggers 
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Kommende koncerter i Thorøhuse 

 

ENDELIG kan Thorøhuse Forsamlingshus igen invitere til koncerter 

efter mere en 1 års coronanedlukning og 8 aflyste koncertaftaler. 

Følgende koncerter kan opleves efterår 2021: 

 

Onsdag d. 11. august kl. 20. Svøbsk Duo (DK). Entre 50 kr., der 

betales ved indgangen.  

(Støttet af Slots- og Kulturstyrelsen). 

 

Fredag d. 1. oktober kl. 18/20. Koncert med spisning. Harald Hau-

gaard Band (DK). 

Koncert 150 kr. Spisning 150 kr.) 

(Støttet af Statens Kunstfond). 

 

Fredag d. 12. november kl. 18/20. Koncert med Spisning. Flook 

(UK). 

Koncert 150 kr. Spisning 150 kr. 

(Støttet af Statens Kunstfond). 

 

Til koncerter med spisning skal billetterne reserveres på tlf. 

22871053. 

Thorøhuse Forsamlingshus 
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Harald Haugaard Band i Thorøhuse 
Forsamlingshus fredag d. 1. okt. kl. 

18/20. 

 
 

Helene Blum har sammen med violinisten Harald Haugaard 
etableret sig som nogle af de fineste fortolkere og fornyere af 
den danske musiktradition og levendegør kulturarv på aller-
højeste kunstneriske niveau. Deres egne sange og kompositi-
oner blandes nænsomt med originale fortolkninger af gamle 
sange og instrumentalstykker fra den rige danske musikskat. 
Deres integritet er enestående, og deres store virtuositet og 
nærvær er med til at gøre deres koncerter uforglemmelige. 
Med deres uforlignelige Helene Blum & Harald Haugaard 
Band er de et af de fremmeste navne på den nye danske fol-
kemusikscene, og med 100 koncerter om året, hvoraf de fle-
ste spilles i udlandet, er de samtidig travle ambassadører for 
dansk musik og kultur i udlandet. Siden etableringen i 2008 
har de gang på gang lagt publikum ned på festivaler, koncert-
huse, klubber og koncertkirker i Europa, Nordamerika og Ja-
pan. Cellisten Kirstine Elise Pedersen, guitaristen Mikkel 
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Grue og slagtøjsspilleren Sune Rahbek fuldender Blum & 
Haugaards musikalske univers med gennemmusikalsk spille-
glæde med umiddelbar musik, der ikke behøver at gå omve-
jen gennem hjernen for at gå direkte i sjælen og ramme pub-
likums rødder. Deres musik er tidløs, men bringer dog histo-
rien ind i fremtiden, og den er på en og samme tid genkende-
lig og dog mærkeligt fornyende. Helene Blum: sang og violin. 
Harald Haugaard: violin. Kirstine Elise Pedersen: cello. Mik-
kel Grue: guitarer. Sune Rahbek: slagtøj. 
Harald Haugaard og Helene Blum optrådte også i forsam-
lingshuset i 2005 i en triokonstellation sammen med guitari-
sten Morten Alfred Høirup og nu glæder vi os til at præsente-
re dem med fuldt band. 
Koncerten i Thorøhuse Forsamlingshus bliver med mulighed 
for spisning af en 2-retters menu. Entre 150/150 kr. Billetter 
reserveres på tlf. 22871053. Koncerten er støttet af Statens 
Kunstfond og Assens Kommune. 
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Foto: BTO 

Svøbsk Duo 

 
 

Thorøhuse Forsamlingshus onsdag d. 11. august kl. 

20.00  

 
Sidste koncert i Thorøhuse Forsamlingshus var 10. januar 
2020. Så 8 aflyste koncerter og et meget større antal fester 
pga. corona. Endelig ser det ud til vi nærmer os normale 
tilstande. Thorøhuse Forsamlingshus lægger ud med en lil-
le intim duokoncert med fynske Svøbsk, der består af Ma-
ren Hallberg, harmonika og Jørgen Dickmeiss, violin, gui-
tar, mundharpe og sang. Deres lyse og artikulerede musik 
er rodfæstet i den blomstrende arv af traditionel musik fra 
Danmark og de omkringliggende lande. Maren og Jørgen 
mødte hinanden på Det Fynske Musikkonservatorium, hvor 
de begge studerede på landets folkemusiklinie – og siden 
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har de dannet par både privat og professionelt.  
Svøbsk spiller et stort antal koncerter i klubber, festivaler, 
kirker, biblioteker og skoler hvert år, og har turneret i Grøn-
land, Island, Canada, Finland, Polen, Skotland og Tyskland. 

Koncerten, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen, koster 

50 kr., der betales ved indgangen. Arr. Thorøhuse Forsam-

lingshus. 

          Mine dejlige oplevelser med fugle og natur 

 

Jeg vil gerne fortælle om min interesse for naturen og fugle, og så er 

jeg jo så heldig at bo sådan et fantastisk sted, nemlig i det gamle fi-

skerleje Thorøhuse… 

Sidste forår observerede jeg 2 par Stor Skallesluger på Nyodde. De 

yngler på Nordals i opsatte redekasser, da der er for få gamle træer. 

Jeg kontaktede en ornitolog fra Svendborg. Han, 3 andre ornitologer 

og jeg mødtes på Thorø i januar i år og hang en Stor Skalleslugerkas-

se op. Det viste sig, at Assens Kommune også havde hængt en rede-

kasse op tæt ved Bispens hus. Redekasserne ligner uglekasser. Hvert 

år skal jeg tilse redekasserne inden 15. maj og give en tilbagemel-

ding, om der er ynglede Stor Skallesluger…. 

Her første år var der fugle i begge kasser - bare ikke Stor Skalleslu-

ger! Til gengæld en tårnfalk i den ene og en natugle med unger i den 

anden…. Godt redekasserne bliver brugt…. 

For 3 år siden købte jeg en isfuglekasse i træbeton, da vi er flere, 

som har observeret isfugle her om vinteren. Det ville være dejligt, 

hvis de ville yngle her, men her er ingen brink.  
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Jeg har mødtes med nogle stykker fra Svendeklubben, vi har fundet 

et egnet sted og Gunnar har fået jernstolper til at sætte redekassen 

på…. Bylauget har været så venlige at bevilge en isfuglekasse mere, 

da isfugle kan yngle op til 4 gange på en sæson og kan have brug for 

2 redekasser. Jeg satser på at begge redekasser bliver sat op efter 

sommerferien.  

Da isfuglen er meget sky, er det vigtigt – hvis vi er så heldige, at et 

isfuglepar vil yngle her i Thorøhuse - at der holdes afstand til rede-

kasserne, og at de ikke bliver forstyrret. Her er masser af småfisk, 

som de kan spise… 

I år har jeg været med på ynglefugleoptælling (som er landsdækken-

de på forskellige lokaliteter) på Thorø sammen med 2 erfarne orni-

tologer fra Ebberup. Der var ikke mange ynglende fugle og ænder. 
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Der er flere fra Thorøhuse, som nævner, at der på øen og Drejet er 

for mange rovdyr; som ræve, råger, krager, måger osv., som spiser 

æg og unger.  

Måske der kan gøres noget ved det…. Hvis der er for mange for-

styrrelser i ynglesæsonen, kan det også være en medvirkende år-

sag til, at fugle og ænder opgiver at yngle her. Her tænker jeg også 

på strandengen på Drejet, hvor der yngler en del lærker og engpi-

ber. 

Jeg hører flere fortælle, at de ser havørne her. I vinters var her 

mange blishøns, og det siges at være havørnens livret…  

Det er altid en fornøjelse at gå tur på Drejet og Thorø - om det er 

fugle, de sjældne strandtusser eller flagermus på de lune sommer-

aftener - bare det at iagttage naturen, som vi er så gode til at passe 

på her i Thorøhuse, er en oplevelse for både store og små. 

 

Sommerhilsner Grethe Berndt Madsen Barkegryden 3 

 

Deltager Danmark 
Tirsdag d. 15. juni 2021 holdt Bylauget v/ Bolette møde med DELTA-
GER DANMARK, som er en nonprofit organisation, betalt af VELUX 
FONDEN, som i 2021 skal have 5000 møder med små grupper  i 
hele landet om GRØN OMSTILLING. 
Vi var møde nr. 2, som foregik i Forsamlingshuset. 
  
Jeg havde fået opgaven via Steen Søgaard på Assens Rådhus og 
gruppelederen fra DELTAGER DANMARK, Lotus, havde forinden 
bedt mig samle ca. 5-7 personer fra vores landsby, som jeg tænkte 
ville være med til at viderebringe ideer om GRØN OMSTILLING. 
Jeg tænkte, at nogle af de yngre personer i Thorøhuse måske var 
målgruppen for at invitere til det første møde med  
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DELTAGER DANMARK. 
  
Det blev til 5, der kunne komme netop denne aften og  som også 
sagde ja til konceptet. Nemlig:  Karen Dorph fra JGV, Grethe Berndt 
fra Barkegryden, Katja Maarup fra Markledet, Per Willemoes fra 
JGV og Mogens Andersen fra JGV. De grinede lidt af min betegnel-
se ”yngre”. 
Fra DELTAGER DANMARK deltog Lotus Danst og Marina Janell. 
Fra Assens kommune deltog Sanne Doll. 
  
Efter 2 timers grundig debat om indhold, ideer og procedure for den 
kommende udvikling med projektet i Thorøhuse, modtog alle følgen-
de referat fra MARINA , dagen efter: 
  
Kære alle, 
  
Tusind tak for en inspirerende og kreativ aften i går. Vi nød 
virkelig jeres selskab og at høre alle jeres ideer til et grønt kli-

Foto: Sanne Doll 
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mafællesskab. Som lovet får I her en opsamling på i går med 
en række praktiske oplysninger. Så jeg håber, at jeg ikke mi-
ster jer undervejs! 
  
Ideer og husmøder 
Der kom jo en masse ideer på bordet og jeg vil prøve at samle 
op på dem her. Råb endelig højt, hvis jeg mangler nogen: 
- Selvforsynende/Fødevarefællesskab: Karen, Grethe og Ka-
tja 
- Affaldsindsamling: Per, Mogens og Rasmus 
- Åben have med havevandring og erfaringsudveks-
ling: Grethe og Katja 
- Havhaver: Morgen, Torben, Grethe og Karen 
- Gør Thorøhuse Posten grønnere: Bolette 
- Sankedage: Katja 
- Delebiler: Karen, Nanna og Malte 
- Grøn fællesspisning: Karen, Nanna og Thea 
- Referat til Forsamlingshusets generalforsamling mandag d. 
21.6. 2021: Grethe, Per, Mogens og Bolette 
- Filmvisning og workshop: Bolette, Marina, Lotus og vi vil 
meget gerne have et par stykker mere med til workshopdelen. 
Er der nogle af jer der vil være med? 
  
Som I kan se har jeg markeret nogle af navnene med fed 
skrift. Det viser, hvem der er den ansvarlige for at indkalde til 
et husmøde (som min computer bliver ved med at ville rette til 
husmødre. Ordbogen kan vist ikke helt følge med). 
  
Hvad så nu? 
I slutningen af august samles I igen, hvor vi aftalte, at alle har 
afholdt et husmøde i hvert tema. Til mødet vil der også blive 
tid til at tale om hvad der skal ske i forhold til planlægning af 
arrangementet med filmvisning og workshop. Katja meldte sig 
på at sende en opdatering til Lotus og jeg på husmøderne - 
men måske Lotus og jeg kommer et smut forbi mødet, hvis I 
har lyst til det. Vi er så nysgerrige og vil også gerne hjælpe 
med, at I får en skøn proces frem mod jeres første grønne 
succeser. 
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Jeg har vedhæftet en guide til, hvordan I kan afholde husmø-
der selv. Det er ikke raketvidenskab, men det kan være me-
get rart at have noget man kan støtte sig op af. Så hop ud i 
det, og så skal vi nok samle op på jeres erfaringer løbende og 
sammen blive klogere på hvad der skaber et godt husmøde 
og hvordan det kan bruges til at skabe stærke relationer som 
er den nødvendige benzin for at kunne sætte handling bag 
ideerne. 
  
Det bliver spændende at mødes igen efter sommerferien og 
høre hvor langt vi er kommet i grupperne. 
  
Skrevet af Bolette. 

Kære Thorøhusefolk 

Af hjertet tak for al den omsorgsfulde opmærksomhed ved Ediths 

død og bisættelse  Vi havde en bevæget og flot ceremoni i 

Kærum kirke med den skønneste tale ved Rikke og salmer som 

Edith havde valgt vi skulle synge. Da kisten blev båret ud spillede 

den dygtige organist Kim Larsens ‘Om lidt blir’ her stille’ - også ef-

ter Ediths ønske. Det blev på alle måder en smuk dag  

På familiens vegne tak 

Rita Buhl, 25. juli (opslag fra Facebook) 
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Tale ved Edith Ragna Hansens bisættelse fra Kærum kirke, 24.juli 

2021.  

DDS: 747/770/-/336/784. ved sognepræst Rikke Graff 

 

Det er blevet tid til at stoppe op, for et dyrebart liv, er levet til ende. 

For ganske nylig kyssede Guds engel Ediths øjne og kaldte hende 

hjem til det sted, vi kalder Paradis. 

I dag er vi her i Kærum kirke, ikke alene fordi Edith nu er død. Vi er 

her først og fremmest fordi, hun har levet. 

Da I fortalte mig om Ediths liv, kom jeg til at tænke på det sted i Det 

Nye Testamente, hvor vi hører, at en stor folkeskare har fulgt Jesus 

og hans disciple. Det er blevet sent og disciplene spørger nu Jesus, 

hvordan de skal skaffe mad? Det eneste, der er – er to fisk og fem 

brød- men hvad er det til så mange ? Jesus beder dem tage plads i det 

grønne, og han tager nu de to fisk og de fem brød og begynder at dele 

ud og dele ud og dele ud-  

Det som sker er et Under!-  

Alle bliver mætte- fem tusinde mænd med kvinder og børn. 

Budskabet er, at den gudskabte virkelighed er underfuld, og hvor der 

er kærlighed, er der altid nok.  

Edith var et menneske, som med sit liv og virke illustrerede netop 

det; at hvor der er kærlighed, er der altid nok- til Gud og til næsten. 

Nok til alle. 

Ikke alene familien, så talrig som himmelens stjerner, men til alle, 

som kom til hende. Enhver som kom hos Edith og Børge. 

-  

I Ediths erindringer fortæller hun selv, hvordan hendes mor tog imod 

alle, som kom til hende, når Ediths ældre søskende havde venner el-
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ler veninder med hjem– så fik også de noget at spise og et sted at so-

ve, hvis de havde brug for det. Ingen gik forgæves hos Ediths mor på 

trods af, at midlerne var små. Måske det var noget, der var med til at 

forme Ediths tilgang til andre, for vi gør jo ikke, som vi får fortalt, 

men som vi ser andre gøre. 

Edith kom til verden den 19. marts 1929. og var, som hun skriver, 

den yngste af fem. Hun var uønsket, men elsket af sin mor. Det meste 

af lille Ediths første leveår, var hun indlagt på sygehuset. Hvorfor ? 

fandt hun aldrig ud. 

Der var uro og utryghed omkring hendes far, og hendes mor og bør-

nene flyttede til København. Her startede Edith i 2.klasse.  I skolen 

var der ingen, der ville bytte mad med den fattige arbejderdatter. 

Edith var så stolt, når hun fik en rigtig madpakke med, det skete of-

test i starten af måneden, når hendes mor lige havde fået løn. 

I København mødte Edith sin gode og nære veninde Inger. De to 

holdt sammen i tykt og tyndt og fik også senere arbejde samme sted- 

eller rettere steder. Edith var mildest talt ikke nogen stabil arbejds-

kraft. Hun og Inger havde været på fabrik, hvor der blev fabrikeret 

sutsko- dér blev de nu smidt ud fra, for de pjattede for meget. Så fik 

de arbejde, hvor de skulle lave papir køkkkengardiner, og de var 

sammen på Hotel Phønix i Bredgade som hjælpestuepiger, så fik 

Edith job som pilletæller og sat på prøve som smørrebrødsjomfru og 

som bundtmager, men intet holdt ret længe. Der skulle helst ske no-

get nyt hele tiden. Hun var som hun selv beskriver det- den lidt flag-

rende type. 

Det var først, da hun mødte Børge, at tingene ændrede sig. Han hav-

de fået hende til at blive på sin plads i Toldbodgade. 

Mon ikke livsmodet og glæden og Ediths lyse sind strålede ud af hen-

de allerede den gang? 

Den unge mand havde bemærket hende på Refshaleøen. Han var i 

luftmarinen, og da han hørte, at der i forhold til den unge kvinde var 
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fri bane- meldte han sig.  

Hun havde rød læbestift på, men hun var nu, syntes han, lige så smuk 

uden. 

De dansede – og den ene dans tog den næste. Det var den gang hvor 

man bød pigerne op til dans- og man bød af.  

Skal vi have den næste dans? Spurgte han. Og hun svarede: Selvføl-

gelig! 

Han behøvede blot at blinke til hende, så var hun klar til endnu en 

slowfox. 

Det skulle være de to. Edith og Børge. 

Børge var kommet til Storbyen i sin tid for at arbejde hos sin onkel i 

den velrenommerede bagerforretning ”Van Hauen” i hjertet af Kø-

benhavn. 

De to unge mennesker flyttede ind i en lejlighed i Mikkel Brygges 

gade- ja de to- var blevet til 3 – for snart efter brylluppet, hvor Edith 

stod hvid brud - meldte lille Birgit sin ankomst. Edith var 18 år og 

havde nu, sammen med Børge, stiftet sin egen familie. Den voksede 

da også Poul Egon, Basse kom til verden og snart blev Edith og Bør-

ge enige om, at bylivet ikke var ideelt for en børnefamilie. Der er for-

skel på at lege på gaden, tæt på trafik og så at lege under åben him-

mel på Drejet i Thorø huse. 

I 1954 flyttede familien til Vestfyn- til det lille fiskerleje, Børges fø-

deby- her hvor der boede fætre og kusiner alle vegne- en af de famili-

er der går længst tilbage i Thorøhuses historie- helt fra den gang hvor 

der kun lå tre huse ved vandet. 

Mens Edith i sin tid havde skulle omstille sig fra Esbjerg til bylivet i 

hovedstaden, skulle hun nu foretage en omstilling fra byliv til landliv. 

Hvor hun som barn var blevet kaldt jydetamp af københavnerbørnene 

– og ja, senere også brilleslange- indtil hun maste sine briller og først 
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fik nye som 43 årig. 

Skulle hun nu finde sig i at blive kaldt den fine fru Hansen- af 

Thorøhuserne- for hun var jo, som de sagde, københavner. 

Men Edith var først og fremmest Edith- og det så også genboen Ka-

ren. De to drak ind imellem kaffe og snakkede godt mellem dagens 

husgerninger- . Der skulle kogevaskes og stryges og gøres rent og 

laves mad og passes børn. Og Edith arbejde i kittel og forklæde. Dog 

tog hun aldrig til byen uden at være klædt om. 

I Hverdagene var Børge på Sønderbys fabriker, og han gik på jagt og 

han fiskede og Edith tog sig af hjemmet og velsignelserne: børnene- 

3 var der nu- for også Rita kom til verden. 

Der skulle handles i kolonialforretningen- hos Laura og hentes mælk 

i udsalget – og børnene var i skole og der var mange børn for dem at 

lege med. 

Der var naturligvis ingen mobiltelefoner den gang, men det var heller 

ikke nødvendigt. Når det var spisetid, kunne I helt ovre på Drejet hø-

re jeres mor kalde- og så skulle I lige huske på, at lyden også kunne 

gå den anden vej- nok især Basse skulle huske- at når man bandede 

på Drejet- kunne ens mor høre det. 

Og det var noget jeres mor ikke ville have. 

Ellers var hun i mange henseender hævet over, hvad man gør og ikke 

gør. Hun var fordomsfri og havde et frisind der udmøntede sig i orde-

ne: du må alt, når bare du ikke sårer andre. Hun bakkede op om sine 

børn- om I ville være en hippie eller ej- når bare håret er rent- som 

hun sagde. Og hun sørgede for, at I som mindre blev gode venner 

med dem, I havde lagt jer ud med- for som hun også sagde: ingen kan 

holde til, at være uvenner. 

Edith havde selv 7 års skolegang- sådan næsten da- for det var vist 

blevet til temmelig mange dage, hvor hun pjækkede. 
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Hendes mor var jo udearbejdende – der var mange munde at mætte – 

og penge tjente hendes mor på sækkefabrikken, hvor hun lappede 

sække- dem til både korn og til kul- her hvor Edith selv senere fik 

arbejde- ja faktisk var det her, Edith arbejdede, da hun mødte Børge- 

men –for skolepigen Edith gav det jo en vis frihed, at ingen rigtig 

holdt øje med hende. 

Senere sørgede hun selv for sin dannelse. Hun havde sprogøre, og så 

var hun betaget af ordene, poesien og filosofien og psykologien og 

gik på daghøjskole. 

Som Stamfaderen Abraham og stammoderen Sarah i Det Gamle Te-

stamente- sådan blev også Edith og Børge velsignet med en stor fa-

milie. Og Edith havde styr på jer alle sammen.  

Nogen vil sige, at meningen med livet er, at give det videre. 

Som Guds kærlighed gives videre i næstekærlighed- sådan gives livet 

videre, når slægt følger slægt. 

Merlin kom til verden, og Bjarke, Morten, Marie og Jakob. Nanna og 

Emil og oldebørnene og selv tipoldebørn. 

For flere generationer står huset i Thorøhuse, Drejet 6. som det altid 

har stået- et sted, hvor der er tid og rum til at være. 

Hos Edith og Børge; mor og far, mormor og morfar, farmor og farfar, 

oldemor og oldefar, tipoldemor og tipoldefar- her - hvor der er blevet 

spist øllebrød før pandekager, hvor der er blevet stegt ål i lange baner

-og fiskefrikadeller- frisk fra hav- her hvor der er fejret højtider og 

pyntet med de gammeldags nisser ved juletid og blevet skubbet rundt 

på møblerne hver gang der skulle holdes fester og livet skulle fejres 

til højtider, runde fødselsdage, konfirmationer og bryllupsdage- 

blandt Børges malerier og hyggelige indretning. Her hvor vind og 

vejr er tæt på og årstidernes skiften ligger i luften og med sol og som-

mer - så var der madpakker og kiks på stranden og krabber og sejltur 

i båden. Rejer der skulle stryges-  



47 

 

Og der var familiefester i forsamlingshuset- 

For også her, er der blevet holdt fest for familie og venner. Det var 

de enige om Edith og Børge; at der skulle holdes fest. Og så snart 

den ene fest var holdt- blev der sparet op til den næste. 

Og alle var inviteret med. Lige ret for alle -og for bordenden sad 

Edith og Børge side om side, som de har været der for hinanden i 

medgang og modgang i en sølvbryllupsalder og guldbryllup- og 70 år 

for jernbryllup- ja jo faktisk 74 års ægteskab- med hinanden. 

Edith kunne livet igennem lide dans og fest, og hun kunne lide at 

more sig, og hun kunne lide musik- også fra Assens harmoniorkester, 

hvor Børge med tiden blev alderspræsident. Og efter julekoncerten i 

Assens Arena kunne man efter sidste nummer i den store sal høre 

Edith kvittere med et begejstret: Bravo! 

I Det Gamle Testamente hvor vi hører om Sarah, der bliver stammo-

der til et helt folk, hører vi også om andre stærke kvinder. 

Vi hører om Ruth, Esther, Debora og i Det Nye Testamente hører vi 

blandt andre om Maria, som i en ung alder bliver med barn, og må 

sætte sig selv til side for at ethvert menneske i troen på Jesus Kristus 

skal bindes sammen. 

Det som gør kvinderne interessante er ikke, hvad de har udrettet for 

sig selv, men hvad de er og gør for slægten, for folket, for menneske-

heden. 

De forstår at menneskers liv er bundet sammen-  

At det er i forhold til andre, at vi selv bliver til- de forstår at hverda-

gene er daglige gudstjenester. 

Og sådan skriver også Edith sig ind i det evangelium, som forkyndes 

i vores kristne kirke, for også hun forstod, at livet bliver til – ikke 

ved at være sig selv nok, men ved at være til for andre. Ikke ved at 

være noget, men at være noget for nogen.  
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Med sit liv- med alt hvad hun har været - har hun vist enhver som 

kendte hende og mødte hende - små glimt af Guds rige- som vi ikke 

havde fået at se, hvis ikke det havde været for lige præcis Edith.  

Jeg forlader dig aldrig sagde hun til dig Børge- kort inden hun døde – 

og det giver mening at sige sådan- fordi kærlighed sprænger tid og 

rum og grænser. Kærlighed er grænseløs- den stopper ikke med dø-

den, men rækker ud over den.  

Da kvinderne kom ud til graven påskemorgen, forventede de at finde 

den døde Jesus. 

Men Jesus var der ikke længere. Han havde lagt gravens mørke bag 

sig, og i stedet møder de en engel i hvide klæder. 

Han fortæller dem, at de skal se deres døde igen, sådan som Jesus har 

sagt det. Fortæller dem, at det ikke er døden, der får det sidste ord, 

men kærligheden. For kærligheden er stærkere end døden. 

Præcis som Edith selv erfarede det, da hun gennem sit liv måtte tage 

afsked med dem, som stod hende nær. Og som I nu erfarer, fordi jeres 

kærlighed til Edith heller ikke stopper ved døden, men rækker ud over 

den, krydser dødens grænse og lever videre.  

Jeg elsker dem alle sammen sagde Edith om alle jer, når hun fortalte 

om jer- og hendes smukke ansigt lyste op i det varmeste skønneste 

smil. Sådan et som kommer fra hjertet. Det hjerte som ved, at kærlig-

heden bærer evigheden i sig, og at hvor der er kærlighed er der altid 

nok….  

Som Jesus Kristus delte ud og delte ud af sit brød og sin kærlighed for 

at åbenbare Guds rige- sådan har Edith delt ud og elsket. 

Man siger, at den der ikke er bange for døden, er heller ikke bange for 

livet. Edith var ikke bange. Hverken for livet eller døden. 

Edith var mæt af dage. Hun var klar til at komme her fra.  

Hun er nu kaldt hjem til det sted, hvor lyset og livet og kærligheden 
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kommer fra.  

Den kærlighed som aldrig hører op og som er bindeled mellem men-

nesker og mellem himmel og jord. 

Edith hviler nu i en engels favn, og må hendes ånd finde fred og hvi-

le i jeres hjerter. 

Ære være Ediths minde.                                                                                                       

Amen 
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Loppemarked i Thorøhuse 6. juni 

Foto: Hanne yderstræde og Bolette Eggers 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

MON DER ER PLADS? 

Når man som jeg er født og opvokset tæt på Mols på Djursland, så 

kender man molbohistorierne og også en del århushistorier. 

Én af dem er den om bordkortene. 

Århusanerne har opfundet det mest geniale bordkort: de lægger et 

lommespejl ved kuverten, og når man så bøjer sig over bordet, og 

ser sig selv i spejlet, siger man, nå her sidder jeg! 

Sådan er Jesu lignelser som et spejl, hvor man bliver sat på plads. 

Disse forunderlige lignelser som handler om, at vi fra oven mødes 

med en større kærlighed, end vi fortjener. Det er, hvad lignelsen om 

det vildfarne får, den tabte mønt og den fortabte søn handler om. Je-

sus siger det samme på tre forskellige måder. Det er nogle helt cen-

trale lignelser, for de giver os det nødvendige narrativ, den nødven-

dige historie om den plads, vi har hos Gud. 

Der er narrativer alle vegne. Også i enhver skoleklasse er der et nar-

rativ. En historie om klassen som klassen med tiden vil identificere 

sig med. Måske en klasse er dårligt fungerende, og børnene har hørt 

forældrene eller lærerne omtale klassen som en helt umulig klasse, 

og med tiden vil eleverne begynde at se sig selv som umulige. Det 

bliver historien om klassen. Og for at ændre den selvopfattelse kræ-

ver det, at der kommer en og fortæller et andet narrativ. Klassen kan 
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godt på nogle punkter være umulig, men den vil altid være noget 

mere og andet også. Den dygtige lærer ved, at børn, som alle andre, 

grundlæggende er usikre og ikke bliver bedre af at blive skældt ud, 

men derimod vokser ved, at andre tror på det gode i dem. 

Jeg kender en dreng, som meget tidligt sagde nogle vise ord til sine 

forældre. Han var vel ikke mere end fem år og kunne stadig ikke tale 

rent, men han sagde til sine forældre, i fuldt alvor: I skal ikke skælde 

mig ud –  I skal lokke mig med slik! Han havde en pointe. Vrede og 

udskæld fremmer ikke forståelse og medgørlighed, men frygt. 

Tålmodighed, overbærenhed, bestemt vejledning og troen på det 

bedste i os, det er, hvad vi har brug for. Og det er sådan, Gud arbej-

der.  

Han skyder ikke nogen væk fra sig med den hensigt: at så kan vi læ-

re det! Nej, Han går ud og finder os eller venter tålmodigt på, at vi 

vender os om mod Ham og lytter til alt det, Han fortæller os gennem 

Jesus; at vi hører til hos Ham. At vi med dåbens løfteord er, som af-

døde musiker Peter Bastian formulerede, altid allerede elsket. 

Det er ikke kun i skoleklasser, der er historier. Vi har også historier 

om hinanden, og det er ikke altid, at vi er lige nådige. Måske slet ik-

ke, når det gælder den historie, vi fortæller om os selv. Men tror vi 

ikke den nåde, overbærenhed, tålmodighed og velvilje i Jesu lignel-

ser, så er vor Frelser og Forsoner død på korset forgæves. Det hand-

ler for hver enkelt af os om at acceptere, at selv jeg er værd at elske. 

At Guds historie også handler om mig, at også jeg har hjemme i den. 

Måske vi ind i mellem har svært ved at finde vores plads, men vi får 

det fortalt igen og igen. Søndag efter søndag, at der ér plads, ja til 

selv den mindste. 

                                                                                                                                                                                                                                                             
Sensommerhilsen fra pastoren. 
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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  Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15, tlf. 40383126 

   Email: s.lyse@os.dk 

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/ 
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Grus 

Danmarks Naturfredningsforening  har et landsdækkende event 

“Hop i Havet” den  

22. august fra kl .10 - 12 ved badebroen på Drejet. 

Foreningen, “Red Lillebælt” som er modstander af kæmpe hav-

vindmøller i Lillebælt, har tilsluttet sig DN´s arrangement og vil 

være ved badebroen på dette tidspunkt. 

- Vi gør det for at vise, at vi elsker havet og naturen omkring 

det. 

- Og vi gør det med krav om, at politikerne beskytter det nu. 

Læs evt. mere på 

www.Hopihavet.dk 

www.redlillebaelt.dk      Tilsendt af Margrethe Vestergaard 
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