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Thorøhuse Postens 

redaktør Bjarne Toft Olsen 

Ålevejen 11, telefon: 26390999  

 
Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle 

husstande i byen og i Nyhuse. Indlæg sendes til: 
btols48@gmail.com 

 

Deadline for næste nummer:  25. april  2021 

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

Redaktøren har ordet. 

Du læser i et jubilæumsnummer, idet Thorøhuse Posten har 60 udgi-

velser bag sig. Hanne Yderstræde var redaktør af det første nummer 

fra maj 2006, flankeret af Tony Christensen. Tillad mig at citere fra 

lederen i blad nummer 1: 

”Her bringer vi hverken 12 fornærmende karikaturtegninger af tidli-

gere borgmester eller stærkt kritiske ledere. Næh, vores mål er langt 

mere jordnært. Vi vil gerne med dette blad gøre det muligt for vore 

læsere at holde sig ajour med kommende begivenheder, skabe kon-

takt mellem købere og sælgere af brugte ting, navnestof i det om-

fang den aktuelle person er indforstået, ja, kun fantasien sætter 

grænser. 

Lidt senere i lederen: 

Så er bolden givet op - dette er som sagt det første nummer af 

Thorøhuse Posten. Såfremt det ikke også skal være det sidste num-

mer, opfordres alle til at fremsende indlæg, annoncer mv.” 

Redaktøren siger tak for alle bidrag gennem de mange numre og til 

lykke med os selv. Bladet har vist sig at være levedygtigt.    

  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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Revysangens Genklang  

revyviser fra den danske sangskat. 

I mere end 100 år er der blevet lavet revy i Danmark og revyhistorien er fyldt 

med spændende og flotte revyviser. Sjove, alvorlige og eftertænksomme 

viser har præget den danske revyscene. 

Revysangens Genklang er en duo bestående af Birgitte Antonius og John 

Skou, der har specialiseret sig i revyviser og historien bag de enkelte viser. I 

kan derfor forvente en musikalsk tidsrejse med nedslag i dansk revys histo-

rie med nogle af de sange, der har betydet mest for både revyen og revyvi-

setraditionen. Der bliver fremført viser af bl.a. Liva Weel, Dirch Passer, Elga 

Olga, Preben Uglebjerg, Marguerite Viby og Lily Broberg. 

 Koncerten er en mini kabaret, hvor musik, sang og anekdoter om revyviser-

ne er i højsædet. Vi lægger vægt på formidling og fortolkning af teksterne. 

Man kan derfor forvente at få en helt ny og anderledes oplevelse af revyvi-

ser, som man ellers troede man kendte. 

 Og samtidig er der rig lejlighed til at kunne nynne med på de viser, der i 

dag nærmest er gået hen og blevet folkeeje. Og mon ikke Jacob Gades: 

”Maggiduddi og jeg” også er med, nu da komponisten faktisk boede i 

Thorøhuse. 

Foredraget er arrangeret af AssensBibliotekerne og Thorøhuse Forsam-

lingshus. 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er absolut nødvendig på 

www.assensbib.dk 

Der er mulighed for køb af drikkevarer. 

Foredraget er en del af Assens Kommunes Spil Dansk arrangementer. 

Det er i Thorøhuse Forsamlingshus tirsdag d. 13. april kl. 19.00 og varighed 

er ca. 1 ½ time. 
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MC THORØHUSE? 

En motorcykelklub i Thorøhuse?, nej det er nok lidt over-

drevet. 

Lasse Lauridsen og Ib Vestergaard satte sig i sommer 

sammen for at få motorcyklerne i Thorøhuse ud at køre. 

Der er nemlig syv motorcykler i byen og det var da oplagt 

at køre nogle ture sammen. 

Planen er at vi regelmæssigt samler så mange som muligt 

og kører en madpakketur ud i det blå. 

Første tur løb af stabelen lørdag d. 12. sep. med start fra 

forsamlingshuset. 

6 personer mødte op og vi havde en dejlig dag rundt på 

Vestfyn. 
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Ruten gik først til Helnæs fyr og videre via 

”Dronningeudsigten” i Håstrup til havnen i Dyreborg, hvor 

madpakkerne og Hennings fyldte chokolader fortæredes. 

Hele turen, som foregik i roligt tempo, gik af de mest sno-

ede og, for nogen, ukendte veje, i alt ca. 110km 

Som sagt en dejlig dag som nok vil blive gentaget, til nye 

ukendte mål, når foråret kommer igen. 

Har du lyst til at køre med og ikke lige vil investere i en 

motorcykel, så kan det være at der er et ledigt bagsæde. 

Ib - tekst og foto. 
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”Fyns natur”  – årets bog? 

Hold da helt op for et pragtværk af en bog! Hvis man bare er den 
mindste interesseret i den skønne fynske 
natur, så må du ikke gå glip af denne flotte udgivelse, som man 
med meget stor fornøjelse kan kigge i igen & igen & igen …….. 
 
Det er forfatterne Erik Vinther og Søren Strandgaard, som står bag 
”Fyns natur: Danmarks grønne hjerte”, 
som med mine bibliotekar-øjne så absolut er årets bog i genren, 
der omhandler naturen i Danmark. Netop 
naturen er jo noget, som alle os fra Thorøhuse sætter stor pris på, 
så vi er det perfekte publikum til denne 
titel. Forfatterne har sammen med en fotograf besøgt 60 af Fyns 
naturperler, der alle har offentlig adgang. 
Hvert sted indledes med en lille personlig tekst om stedet, og så 
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 bliver der ellers fortalt på livet løs om f.eks. 
geologi, planteliv, fugle- og dyreliv, biologiske kendetegn, natur-
pleje og til sidst en lille guide til de ting, man som besøgende ikke 
må glip af. Hver tekst ledsages af et kort og og flotte fotos ( 375 i 
alt ). Blandt sidst-nævnte er der et helt specielt et af folk, der va-
der ud til Æbelø i tåge! 
 
Alle de kendte steder er naturligvis omtalt, så dem behøver jeg 
ikke at nævne,  men som midtjyde er der også spændende og 
ukendte steder for mig som f. eks. Arreskov Sø og Enebærodde, 
hvor der både er hede og hugorme. Kort sagt giver bogen en 
kæmpe stor lyst og inspiration til at gå på opdagelse i øens fanta-
stiske natur, som netop i denne Corona-tid er så aktuel som no-
gen sinde. Men hov: Hvad med Thorø? Jo jo den er da også omtalt 
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i 2 mindre afsnit. I teksten hedder det bl.a. ”I tilgift kan du være hel-
dig at opleve strand-tudsernes kvækken en lun forårsaften”. Mon der 
er nogle af læserne, der kan genkende det? Til sidst bliver der også 
nævnt, at vandriksen enkelte år også yngler på Thorø, og gad vide, 
hvor mange af jer læsere, der vidste det☺? 
 
Hvis titlen kan interesse dig, så er der hos AssensBibliotekerne mulig-
hed for at låne den og orientere sig 
inden et evt. køb. 
 
Jørgen Kristensen, Jacob Gadesvej 14 
Bibliotekar ved AssensBibliotekerne 
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Os der havde mulighed for at deltage til Finns stemningsfyldte bisættel-
se, hørte Rikkes smukke og rammende tale. Efter aftale med Rikke har 
I nu her mulighed for læse den: 
 
Tale ved Finn Helmer Nielsens bisættelse fra Kærum kirke, den 29. 
oktober. 2020. 
DDS: 749/787/-/729/121. 
Ved sognepræst Rikke Graff 
Et af de mest kendte og elskede eventyr af vores fynske forfatter og 
digter H.C. Andersen er eventyret om ”Klods Hans” – om en dreng på 
grænsen til at blive voksen, som drager ud i verden for at vinde prin-
sessen og det halve kongerige. 
Mens de fleste af os forstiller os, afspejler vore omgivelser og indretter 
os efter urets visere, så navigerer Klods Hans efter et helt andet kom-
pas. Nemlig sit eget. Han er først og fremmest nærværende, får øje på 
både krager og mudder og en træsko i grøften, for han bevæger sig i 
sit eget tempo, hvor der er tid til at lægge mærke til alt det, som andre 
bare suser forbi. Og hvad han finder i grøftekanten, kan han bruge, ja 
han kan bruge det alt sammen. 
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Han er vidende, ikke på ligegyldige statistikker og konformiteter, men 
på de relevante og praktiske facetter af tilværelsen. Han kan svare for 
sig. Ikke indstuderet, men ligefremt i et sprog, der er til at forstå. Han 
taler lige ud af posen. 
Som Klods Hans bevæger sig rundt i livet på sin helt egen måde, vin-
der han, hvor end han når frem, alle folks hjerter. 
På samme måde, var Finn, Finn Helmer, en mand, der vandt, ikke 
prinsessens hjerte og det halve kongerige, men derimod vandt 
thorøhusernes hjerter og den hele landsby: fiskerlejet ved havet. 
Her, hvor han gik rundt i gader og stræder, på Drejet og på Thorø. 
Det er blevet tid til at stoppe op. Finn er død, og en eventyrlig tid er 
forbi. 
Finn kom til verden for 70 år siden, den 8. oktober 1950 i Bagerstræ-
de. Han voksede op med sine forældre, Ingrid og Helmer, og store-
bror Jes. Dengang, hvor der var både købmænd og skoler og færge-
mand i Thorøhuse. 
En helt anden tid. En tid, hvor man løb ind og ud hos hinanden og 
især løb afsted mod Drejet, og hvor der blev bygget huler og isbåde 
om vinteren, og hvor der var flere årgange i samme klasse. 
Der er sket meget på 70 år, og som en omvandrende almanak kunne 
Finn huske det meste og havde gode venner helt tilbage fra sin spæ-
de barndom. 
Særligt han og barndomsvennen Hans løb afsted efter skole, væk fra 
frk. Kristiansens undervisning i forskolen, væk fra violinbuen, der kun-
ne risikere at ramme, når lærer Pedersen senere skulle irettesætte og 
opdrage på byens børn, og væk fra tommestokken, der kunne splin-
tres i gymnastiktimen, og væk fra alle de andre remedier, der blev 
taget i brug dengang. Drengene ville videre i teksten. Det drejede sig 
om at komme ned at sejle og alt det andet, der var sjovt, og de kendte 
de gode steder. Ét af dem var på stranden ved træskuret, hvor de 
kunne lytte til de gode historier; for små drenge har også ører. 
Da Finn blev gammel nok, blev han bydreng for byens store køb-
mand. Han kørte budcykel med varer og koks og kendte naturligvis 
byen som sin egen bukselomme. 
Hjemme i Bagerstræde sørgede mor Ingrid for mad, ja, sørgede for 
alt, og køkkenet var husets hjerte. Her blev der gennem tiden drukket 
utallige kopper kaffe, også med Finn og hans venner. Havde man en 
aftale med Finn, skulle man lige ind og have en mu’ fuld kaf’ hos mut-
ter, ligegyldigt hvor stram tidsplanen var. 
For Finn havde nemlig aldrig travlt. Heller ikke da han og Hans fik ar-
bejde i Glamsbjerg, efter Finn vendte hjem fra Grønland. Hans kom 
omkring for at hente Finn, som aldrig var klar, og derfor tog det kun 
17 minutter at komme fra Thorøhuse til Glamsbjerg. 
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I byggeriet med typehusene blev der arbejdet på akkord. Og tempo-
et var højt. 
Men ellers, og siden, var Finns tempo ikke højt. Det var Finns. På 
Værftet, hvor han i sin tid havde stået i lære, mødte han ikke, som 
de andre, ind kl.7.00, nej, han kom konsekvent fem minutter over, 
efter at Ingrid havde været oppe på Saltoftevej for at vække ham og 
var gået ned for at lave morgenkaffe i Bagerstræde, og Finn var 
kommet ned og havde fået sin morgenmad og havde lyttet til nyhe-
derne. Først nu kunne han drage afsted med den smurte madpakke 
i sin grønne taske. 
På trods af flere advarsler om fyring så vedblev Finn at komme for 
sent. Han tog sig ikke af, at andre havde travlt i en verden, som er 
ved at gå ned med stress. 
Finn fik ikke stress. Og man kan sige, at Finn indførte flextid, før 
man kendte til begrebet. For var der noget på værftet, som skulle 
være færdigt, så blev han efter fyraften. Han så ikke på uret, men på 
det han var i gang med. Han så på det, som krævede hans opmærk-
somhed og koncentration, og derfor arbejdede Finn heller ikke, når 
han talte. 
Mens mange andre som finder på at arbejde under selvbestaltet 
flextid, var blevet fyret, så blev Finn det ikke. 
For han var en særdeles dygtig skibstømrer og håndværker. 
Han fik tilnavnet millimeter Finn for hans håndværk var vitterligt ud-
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målt på millimeter. Det var ham, som fik betroet særlige opgaver som 
instrumentborde og styrepult på den australske luksusyacht, ”Big Roy,” 
et prestigeprojekt for Assens skibsværft. 
Finn havde bemærket, at kaptajnen ikke var så høj og havde derfor på 
eget initiativ lavet en lille skammel af mahogni. 
Finn var betænksom og hjælpsom, og så var han samtidig god til at få 
andre i arbejde. ”Jeg har lige en opgave, som passer til dig,” kunne han 
sige. Om det så gjaldt at stege ål til ålegildet eller varetagelsen af nem-
id som Kurt blandt meget andet måtte hjælpe med, så Finn i stedet kun-
ne koncentrere sig om det, der interesserede ham. Som livet i forsam-
lingshuset. Her, hvor han også konsekvent kom for sent til møderne i 
bestyrelsen og altid uden dagsorden, for Finn var Finn. 
I forsamlingshuset tog Finns faste makker Ole og Finn sig af de tekni-
ske ting og håndværksmæssige opgaver. ”Inspektøren” blev Finn kaldt. 
Og her i forsamlingshuset hørte han til som en fast del af inventaret i 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

byens hjerte. 
Da Klods Hans i H.C. Andersens eventyr drager ud, rider han i mod-
sætning til de andre bejlere på vej mod slottet ikke på en hest, men på 
en gedebuk. 
En hest er et ridedyr, som bruges, når man vil hurtigt fremad. Den er 
derfor effektiv, når man skal i krig. I vores aftale med Gud, i det Nye 
Testamente, hører vi, hvordan Jesus Kristus også kommer ridende for 
at indtage verden til et kristent fællesskab. Han kommer ikke på en 
hest, men på et æsel. 
Påskeugen nærmer sig, og Jesus rider nu ind i Jerusalem på et æsel. 
Et dyr som symboliserer fred. Jesus har god tid, han er ikke indstillet 
på kamp og strid og krig og nid og nag, men på fred. For sådan er 
Guds rige: fredfyldt og smukt. 
Finn var en mand, som ville fred. Han ville det bedste for alle og løb 
ikke med sladder. Ja han løb slet ikke, han gik som sagt i sit eget tem-
po. Og havde ild i piben, i fredspiben. 
Piben blev stoppet. Ikke i tide og utide, for det var aldrig utide. Om så 
Finn var på jagt, og fasanerne fløj om ørerne på ham, så skulle piben 
stoppes. 
Det kunne ske, at piben sad skævt og brillerne med, og så vidste 
man, at Finn var i højt humør og i forsamlingshuset i festligt lag kunne 
finde på at tage en svingom eller to, men ellers gjorde han det nødigt. 
Han holdt sig hellere lidt i baggrunden og fulgte med derfra. 
Finn var lun, helt igennem hyggelig og havde en god sans for humor. 

mailto:asv@yard.dk
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Og han kunne more sig, som den gang hans opgave var at give den 
300 kg tunge orne på Thorø et stød, og strømmen gik gennem grisen 
og ud i ham, som holdt den i halen. 
For omkring 10 år siden lykkedes det en gruppe thorøhusere at over-
tale Finn til at tage med på Tønderfestival. Forberedelserne var man-
ge, og for Finn tog det godt 14 dage at gøre klar til festivalen. Med 
årene avancerede han med campingvogn og cykel. 
Thorøhuserne havde hver deres eget telt eller campingvogn og så et 
stort, fælles telt. 
På festivallen havde Finn ingen problemer med at komme tidligt op. 
Det blev Finns tjans at brygge kaffe og hente morgenbrød. Ét år var I 
op mod 30 mand afsted, og da Finn var på vej tilbage til Thorøhuselej-
ren med morgenbrød fra festivalkiosken, kommenterede en tysker den 
enorme mængde brød og sagde: ”Nah, grosse Familie!” 
De første disciple, Jesus kalder til den helt store familie af kristne sø-
stre og brødre, er fiskere. 
Da fiskerne møder Jesus, netop som de er kommet ind til land uden 
fisk, beder Jesus dem om at sejle ud igen. De er opgivende, for de har 
kastet garn så mange gange uden held. Men de gør, som han siger. 
De sejler ud, og denne gang fyldes deres net af fisk. Det er et under! 
Bundgarnsfiskeriet var en vigtig del af Finns liv. Og han tog ud med 
Keld og hjalp blandt andet med at fange ålene til det årlige ålegilde i 
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forsamlingshuset. Hvor der skulle steges, ikke hanekyllinger, men ål. 
En spise som bekom Finn vel. Det var ellers ikke alt han brød sig om, 
og så er der ikke sagt for meget. 
På en af Refsvindinges øletiketter ses et foto af en mand, der sidder på 
Drejet og ordner bundgarn. Et nærmest ikonisk motiv for Thorøhusere. 
For manden er Finn, og der på Drejet sad han så ofte i utallige timer og 
førte utallige samtaler med folk, som kom forbi, samtaler om stort og 
småt. 
Til de første disciple, som kaldes, siger Jesus, efter de er kommet ind 
fra søen med den enorme fangst – ”I skal være menneskefiskere!” 
For evangeliet – det glade budskab om, at Gud blev menneske for at 
vandre iblandt os her på jorden og kalde os til at se Guds herlighed og 
åbenbare Guds kærlighed mellem os – kræver, at evangeliet ikke alene 
høres, men leves og gøres og udbredes. 
Forkyndelsen om Guds rige skal finde sted ikke alene i kirken, men 
først og fremmest ved det, vi siger og gør, når vi omgås hinanden, det 
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skal være en daglig gudstjeneste. Finn forstod at omgås andre og på 
den måde vidnede han med sit liv og virke, med sine samtaler, venskab 
og nærvær, om det Guds rige, som Jesus kom til jorden for at forkynde. 
Alt det som er godt og livsbekræftende og tjener til fælleskabets bed-
ste. 
Man kan sige, at I, thorøhusere var Finns store, udvidede familie. Og 
så var der Finns helt nære familie: hans fætre og kusiner, som i den 
grad også har været der for Finn i den senere tid. Det gjaldt også i for-
bindelse med byggeriet på Saltoftevej. Finn havde svært ved at træffe 
beslutninger og byggekontrakter interesserede ham ikke. 
Det, som interesserede ham, var at tegne skitser og sørge for, at der 
var værelse og plads til Anne Lise, så hun havde et sted at bo, når hun 
kom til Thorøhuse. 
Der er en grund til, at eventyret om Klods Hans har fået en plads i hi-
storien og vores bevidsthed. 
For det er historien om et menneske der på sin helt egen måde kunne 
gøre livet større og få vore øjne op for alt det, vi har at være taknem-
melige for: de små og store undere, som kun den, der tager sig tid til at 
se dem, forstår. 
Der er en grund til, at evangeliet i flere tusinde år er blevet overleveret 
fra generation til generation; at eventyret om Klods Hans er blevet over-
leveret i flere hundrede år. Det er, fordi de bærer en sandhed i sig, som 
peger hen på det, vi lever af: tro, håb og kærlighed. 
Også Finn har med sit liv skrevet en helt særlig historie. En historie fra 
fiskelejet Thorøhuse, her, hvor himlens lys reflekterer i havets bølger. 
Om en eventyrlig tid, der afspejler en himmelsk tid – en evighed. Hvor 
der altid er tid til at tænde sig en pibe tobak. 
Finn satte gode og fine og positive og vidunderlige aftryk rundt om i 
byen – den landsby, som var hans, og hvorfra hans verden gik. Her, 
hvor han havde hjemme og begav sig ud på sine daglige runder under 
solen og holdt øje med det hele. 
Ved rejsegildet for nylig var det tydeligt hvor rig Finn var på venskab og 
fællesskab. 
Da I gik, sagde han, ” jeg takker”. Og han var træt. Hans krop var træt. 
Finn er død. Og nu må solen gå sine runder uden ham, 
Guds engel kyssede hans øjne og kaldte ham hjem, ikke til den nye 
bolig på Saltoftevej, men til den himmelske bolig, som står rede til os, 
når Vor Herre beslutter, at det er tid for os at vende hjem til det sted, vi 
kalder Paradis. 
Til landet bag hav. 
Ære være Finns minde 
Amen 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

Gunnar Jacobsen har sendt følgende: 
 
 
Godt Nytår. 
 
For en del måneder siden, blev jeg ringet op af vor lokale fisker Keld Mo-
gensen. 
Han ville høre, om jeg havde set en udenlandsk varevogn på Fiske Ma-
en en bestemt dag, og om hvad farve den havde. 
Jeg svarede, at det havde jeg og mente at den var hvid eller sølvfarvet. 
Keld havde fået opfattelsen af at den var rød. 
Nogle dage efter, kom vor lokale Sheriff Jeppe forbi " kør-sammen plad-
sen", lige før motorvejen til Middelfart 
Her holdt der en hvid stor varevogn fra et østland parkeret. 
Jeppe kiggede ind af bagvinduet og så der lå en del brugte påhængsmoto-
rer i bunden af ladet. 
Vognen var også fyldt op med en del mænd, så Jeppe valgte at ringe til 
kollegerne i Odense Politigård. 
Desværre har vi ikke nogen ledige patruljevogne, så vi kan ikke hjælpe dig, 
var svaret. 
Hvis betjenten havde ledige hjerneceller, kunne han vel ringe til kollegerne 
i Sønderjylland og bede dem om at kigge nærmere på bilen, der nok var på 
vej mod syd. 
Keld fik vist ikke sin stjålne motor igen, og det var der nok andre, der heller 
ikke gjorde. 
Hvad kan vi gøre for at stoppe denne trafik? 
Måske skal vi fotografere alle udenlandske varevogne helt åbenlyst, også 
deres nr. plader. 
På den måde vil disse tyve føle sig år våget og så finde andre jagtmarker. 
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Fartmåling på Jacob Gadesvej 
 
 
Hej Bolette 
Assens Kommune har foretaget en hastighedsmåling på Jacob Gades Vej 
ud for nummer 16, hvor der blev målt på 3583 motorkøretøjer. Jacob Gades 
Vej er beliggende i byzone med en generel hastighedsbegrænsning på 50 
km/t, men vejforhold gør, at hastighedsniveauet er noget lavere. 
Hastighedsmålingen viste en gennemsnitshastighed på 22,2 km/t og en 
85% fraktil på 27,4. 
Målingen viser således, at hastighedsniveauet på strækningen er fint i for-
hold til vejens smalle forløb og ejendomme tæt på vejen. 
Alt i alt er hastighedsmålingen på strækningen rigtig fin, og forventeligt på 
strækningen. 
Assens Kommune har rigtig mange strækninger, hvor hastigheden er noget 
højere end de målte på Jacob Gades Vej, og af den grund prioriterer vi dis-
se strækninger før strækninger, hvor hastighedsniveauet ser fint ud ligesom 
på Jacob Gades Vej. 
Med baggrund i målingen foretager Assens Kommune sig ikke mere i sa-
gen. 
Kopi er fremsendt til politiet til orientering. 
  
Venlig hilsen 
 
Jimmy R. Christensen 
Ingeniør 
 
Trafik, Byg og Ejendom - Team Trafik 
Rådhus Allé 5 
5610 Assens 
www.assens.dk 

 

http://www.assens.dk/
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Lis Anker har sendt følgende til Thorøhuse Posten. 

Som lovet her en renskrift af mors såkaldte "3 minutter". 
Mor var i en årrække medlem af "Inner Wheel", hvor man 
har tradition for på skift at holde et lille foredrag efter 
eget valg - de såkaldte "3 minutter". 



23 

 

'3 minutter' 
8. august 2011 
'Fyn er fin' af Anna Lund 
 
Synes jeg er så heldig, at jeg bor her på Fyn, i Danmarks have, 
smørhullet, hvor vi har det hele. Skov, strand og bølgende grønne 
marker. Desuden har vi det syngende fynske sprog, som englene ta-
ler om søndagen. Det er godt nok blevet udvandet med årene, det 
fynske, men vi kan da stadig høre, når det er en fynbo, der taler i 
fjernsynet! 
 
Da jeg var ung og nygift, for snart mange år siden, flyttede jeg til 
Thorøhuse, et lille samfund, som havde bevaret de gamle sæder og 
skikke og også den fynske dialekt, det var virkelig med at slå ørerne 
ud for at forstå, hvad der blev sagt! Her var der ingen, der blev be-
nævnt ved deres rigtige navne, de fleste benævnelser havde noget at 
gøre med deres erhverv, såsom Laurits Bager, Poul Købmand, Jør-
gen Montør, Peder Murer, Christian Tømrer, Christoffer Tolder, fær-
gemanden, posti, bådebyggeren osv. Christian, min mand, hed selv-
følgelig Christian Smed, og jeg hed Smedens Anna. Så var der jo 
også de mere specifikke navne som Carl Edderfugl – Pælormi – Vo-
er Laus – Erik Jyde og Søren Søm. 
 
Her var mange stoute typer, som kendte deres eget værd og stod 
med fødderne fast plantet i den fynske muld. Selvfølgelig var der, 
som overalt, hvor der er mennesker, kævl og nabostridigheder, og 
der kunne også være et rask slagsmål i forsamlingshuset, når der var 
bal, og to fyre havde fået øje på den samme pige. Men det var krus-
ninger på overfladen, tilbage står indtrykket af venlighed, hjælpsom-
hed og den fynske lune, når den er bedst. 
 
Bådebyggeren, Anders Peter, var en herlig type. Han var respekteret 
i byen for sit håndværk, og så havde han siddet i sognerådet. ”Der 
sitter et godt hoved på ham”, sagde folk. Anders Peter talte hurtigt 
og gentog tit sig selv. Hans kone, Laura, talte meget langsomt, så det 
var en fest at høre på de to. En dag stod jeg og talte med Anders Pe-
ter, da Laura kom hjem fra Assens. ”Har du smur dij et styk' ma', 
Anders Peter”, spurgte hun. ”Nej, det har jette, det har jette, je har 
smurt to”, blev der svaret! Eller den her ”Har du set, hvor huni blev 
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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 

 

af, Anders Peter?” ”Ja, det har je, ja, det har je, den løv etter katti”. 
 
Anders Peter havde sin urtehave på Holbanken, der den gang skrå-
nede meget ned mod strandbredden. En dag i april mødte Christian 
Anders Peter, som kom inde fra haven. ”Potetterne er kommet op”, 
siger han. ”Det ka' datte passe”, siger Christian. ”Jo, det er rejde, det 
er rejde, potetterne er komme op, regni har skylle dem op”!. 
 
Voer Laus var også en af de typer, som vi tydeligt husker. Han boe-
de nu ikke i Thorøhuse mere, men havde gjort det i mange år, så han 
var godkendt! Han kørte omkring og solgte fisk på sin ladcykel og 
påtog sig andre småhverv. Han talte på en helt speciel måde og me-
get fynsk. Han var fuld af historier, og de var ikke lige troværdige 
alle sammen. 
 
Engang kom urmager Marcussen og bad ham hjælpe, han havde fået 
briketter hjem, og nu skulle de stables i kælderen. ”Og ve' I så vad, 
da je' kom ned i kælleri, så var det søren skisme ægbriketter”! 
Voer Laus var også slem til at prale. ”Je' har en gang svømt til 
Bågø”, kundgjorde han midt i en større forsamling. ”Det har vi da 
aller hørt om”, sagde de skeptiske tilhørere. ”Nej, for je' svøm' uer 
vanet”! 
Punktum – slut – finale. Fyn er fin! 
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Ny beboere i ”Skolen” 

 

På Saltoftevej 2 ligger den kendte bygning kaldet ”Skolen” anno 1900. Huset har 

fået nye beboere midt i december 2020.  En børnefamilie bestående af Matilde 

Eg Jørgensen og Carl Pedersen samt børnene Ida Frida på 3 år og Lise Marie bare 

14 dage gammel.  Matildes mor Johanne har gået i skole på Saltoftevej, så der er 

en stærk tilknytning til adressen.  

Begge forældre er uddannede som audiologopæder.* Matilde er på barsel i øje-

blikket og Carl kører til OUH for at passe sit arbejde. Mon ikke han også skal på 

barsel på et tidspunkt? 

Huset har gennemgået en renovering i underetagen, idet køkken, bad og toilet er 

blevet fixet. Til foråret ønsker familien at få lagt nyt tag. Thorøhuse Bylaug ønsker 

familien velkommen til Thorøhuse - herligt med en børnefamilie.  

*En audiologopæd er ekspert i, hvordan vanskeligheder med at høre, tale og læse 

kan mildnes eller overvindes ved behandling og undervisning  
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Nye beboere på Markledet 3. 

Pia Pauli har købt hus af Kate og er dermed vendt ”hjem” til 

Thorøhuse. Pias bedsteforældre var Martine og Erik på Saltoftevej 

og tilknytningen til Thorøhuse er lige til. Pia udtaler, at hun er vok-

set op i Thorøhuse og nu bor hun sammen med sønnen Nickie på 

adressen. Han er under uddannelse og midlertidigt sygemeldt med 

et skadet knæ. Også hunden  Mivi - (en Pekingeser) bor på adres-

sen. 

Pia driver et rengørings - og plejefirma Mi-Vi-Ren med adresser i 

både Ringe og Assens. Huset på Markledet skal renoveres, men i 

første omgang ikke særligt gennemgribende. Der store tur kommer 

senere når hun har fornemmet husets sjæl. Thorøhuse Bylaug siger 

Velkommen - hjem. Foto og tekst BTO 
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Nye beboere på Bagerstræde 11. 

Nanna Moth Tofting Jacobsen, Malte Mellerup Olsen og Terkel 

Tofting Mellerup  (1½ år) har overtaget huset den 1. oktober. Beg-

ge forældre har haft et stort ønske om at bo i nærheden af vandet 

og i et telefoninterview nævnes der interesse for vinterbadning, 

kitesurfing og havkajakker. Også Terkel skal lære ”at bruge vandet” 

og så er Thorøhuse Livredderklub jo oplagt. 

Nanna er opvokset i Sønderby og uddannet kandidat i designstudi-

er. Nøgleord her er design, byer, events, salg, byplanlægning og 

kommunikation. Hun har tidligere arbejdet i Illums Bolighus i Kø-

benhavn men er nu på jagt efter nyt job. 

Malthe arbejder som byggeleder hos Rambøll og pendler til Køben-

havn og Odense. Han er også uddannet snedker og det kommer til 

at præge huset når renoveringen er tilendebragt. Der er mange pla-

ner for den store renovering: Der skal væltes væg, nye installatio-

ner, nye gulve i køkken - alrum, baghus indrettes til værksted og 

gæstehus og der skal laves gårdhave. Førstesalen må vente til sene-

re.  

Malthe efterlyser gamle billeder af huset og gerne fortællinger om 

husets historie. Hvem kan hjælpe? 

Billede på næste side. 
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Nanna, Terkel og Malthe foran ”Ingrids hus” på Bagerstræde. 

Billedet er tilsendt  efter telefoninterview. Thorøhuse Bylaug 

siger velkommen til Thorøhuse. 
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Referat fra BESTYRELSESMØDE torsdag d. 21. JA-
NUAR 2021  

afholdt med behørig afstand i Thorøhuse Forsam-
lingshus  

Deltagere: Bolette, Palle, Margrethe, Lasse, Jørgen.  
Gr. forsamlingsforbud (max. 5 personer) deltog sup-

pleanterne Vibeke og Bente ikke. 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. september 2020 hos 
Bolette er godkendt og ophængt i infoskab i okt. 2020. 

 

Evaluering af aktiviteter siden sidst:   

Pga. Corona-pandemien og de medfølgende restriktio-
ner med forsamlingsforbud har der ikke været nogen 
aktiviteter siden vores generalforsamling 3. september 
2020. Også Strandrensningen d. 25. okt. 2020 blev 
aflyst. Der var dog en lille flok Thorøhusere, der gik tur 
med poser og kommunens container var på p-pladsen.  
 

Aktiviteter i den kommende tid: 

Besøg af Sandagerkoret udsættes til efteråret. Hjer-
testarterkursus kommer, når vi må igen. General-
forsamling er ligeledes udsat. Bolette, Margrethe og 
Jørgen Eeg er på valg og alle modtager genvalg. Supple-
anter og revisorer vælges hvert år. 
 

Nyt fra formanden: 

Klatrestativ ”Abelandet” (på vegne af Borgergrup-



30 

 

pen): Byggesagen er godkendt og miljø-tilskud er mod-
taget fra kommunen til bortkørsel af jord og tilkørsel af 
faldsand.  Fartdæmpning Jacob Gades Vej: Analyse 
foretaget i oktober (læs om denne måling i Thorøhuse 
Posten jan.21) Efter aftale foretages der en ny analyse i 
uge 19 2021. 
Gangstien til badebro og fodboldbane er stærkt 
beskadiget efter tung kørsel. Bolette drøfter en udbed-
ring med Saltofte Oldermandslaug.  
Vejnavneskiltning i Ulkestrædes i syd-ende behøver 
forbedring. Bolette drøfter det med kommunen. 
Nytilkomne beboere i Thorøhuse: Bagerstræde 11, 
Saltoftevej 2, Saltoftevej 15, Markledet 3, Markledet 11, 
Slippen 2. 
 

Nyt fra øvrige b-medlemmer: 
Palle: Thorøhuse Bylaug er tilmeldt EnergiFyns koncept 
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”FynskSupport”. Med opslag i Thorøhuse Posten appel-
leres medlemmer at tilmelde sig som ”supporter”. Det 
er gratis og Borgergruppen vil kunne få støtte. 

Lasse:Forskønnelsesprisen genoptages i år med opslag i 
foråret. 

Margrethe: Hullerne breder sig i Thorøhusevej.  
 

Medlemmer: Der var ingen kommentarer til punktet. 
  
Økonomi: Palle orienterede om den aktuelle økonomi. 

  
Thorøhuse Posten: Referat af b-møde 21. januar 

(Jørgen). Opslag om ”FynskSupport” (Palle) 

9-10. Evt. Næste møde blev aftalt til onsdag den 14. april 
kl. 19:00. Sted aftales senere. 

 
Mødet afsluttet kl. 20:27.  
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Fotograf: Margrethe Vestergaard. 

 

Tekst: SPORENE SKRÆMMER. 

 

De dybe spor efter de tunge maskiner på stien langs FODBOLDBA-

NEN OG UD TIL BADEBROEN, forventer vi bliver genoprettet af Kø-

benhavns Lærerfor-

enings Kolonier, når 

forårssolen har tør-

ret vandet væk, for-

tæller Poul Bertel-

sen, OLDERMAND I 

SALTOFTE OLDER-

MANDSLAUG, som 

ejer Drejet, i en sam-

tale med underteg-

nede. 

Det håber Thorøhuse 

Bylaug også. 

 

Hilsen Bolette Eggers 

Formand for Bylau-

get. 
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"Skovrydningen på Thorø har 

givet nye hvile-sidde-pladser, 

f.eks. denne 3-personers 

stub". Foto Jørgen Eeg 

 

P - kaos ved forsamlingshuset 
 
I januar 2021 ringede journalist Martin Kloster fra Lokalavisen/ Fy-
ens Stiftstidende og spurgte mig om P-pladsen i Thorøhu-
se. Preben Heide fra Assens havde endnu engang været på besøg 
og ville parkere sin bil for at gå tur på Thorø. Men der var ikke flere 
pladser. Det blev til en fin artikel i Fyens Stiftstidende med billeder 
og ønsker om mere plads til biler. 
  
Men der er faktuelt ikke mere plads til gæstebiler i Thorøhuse end p
-pladsen  ved Forsamlingshuset, som Assens Kommune lejer med 
kontrakt indtil 2031. Så skal kontrakten fornyes med Saltofte Older-
mandslaug, som ejer p-pladsen. 
  
Bylauget har før kommunesammenlægningen i 2007 forsøgt at få 
kommunen til at købe noget jord ved busstoppestedet på Saltofte-
vej, som kunne laves til en lille  p-plads. Det lykkedes ikke. 
  
Men i artiklen i januar 2021 udtaler direktør for Land, By og Kultur 
på rådhuset Martin Albertsen sig positivt om at se på nye mulighe-
der for p-plads, hvis den kaotiske trafik til p-pladsen i Thorøhu-
se  ikke bare drejer sig om ”coronaturisme”, som Preben Heide kal-
der det. 
  
Bylauget vil følge op på artiklen på vores næste bestyrelsesmøde. 
Den lille p-plads ved Forsamlingshuset har nået sit maksimun af bi-
ler. 
  
Bolette Eggers 
Formand for Bylauget. 
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Hvordan støtter EnergiFyn som sponsor foreningerne i 

Thorøhuse? 

EnergiFyn støtter som de fleste store virksomheder foreninger og 

klubber som sponsor som en del af deres markedsføring. Gennem 

konceptet FynskSupport har vi tilmeldt os som en forening, der 

gerne vil støttes.  

EnergiFyn er en forbrugerejet virksomhed. Derfor er det i Fynsk-

Support forbrugeren, som bestemmer, hvem der skal støttes. Dvs. 

du/I udvælger den forening eller klub, som I synes skal sponsore-

res. Så går der et lille beløb, som beregnes ud fra dit elforbrug eller 

gasforbrug, til netop den forening, du har valgt at støtten skal gå 

til. Sådan bliver du supporter til Thorøhuse.  

Du skal ikke selv betale noget. Men du bestemmer som suppor-

ter, hvem EnergiFyn skal støtte. Din afregning fra Energi Fyn er 

helt upåvirket af din supporter støtte. 

I Thorøhuse har vi et fællesskab, som drømmer om dig 

som supporter.  

Bylauget og Forsamlingshuset har en fælles konto i Borgergruppen, 

hvorfra vi betaler til aktiviteter, som vi har en fælles interesse i. 
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Foto: BTO 

Her går sponsorbeløbet ind.  

Når du tilmelder dig som supporter på www.fynsksupport.dk skal 

du søge efter Thorøhuse Bylaug som den forening, du ønsker 

støttet, da Bylauget administrerer den fælles konto. 

Tilmeld dig som supporter for Thorøhuse på 

www.fynsksupport.dk nu  

og vi vil få tilført vores fællesskab i Thorøhuse et sponsorbeløb til 

gavn for beboere og byen. Du sørger for støtte til vores fælles-

skab og forbedrer fordelene ved at bo i Thorøhuse. 

Beregnet ud fra støtten til en anden klub, der har 24 medlemmer 

som supportere, vil vi kunne få over 12.000 kr. årligt, hvis alle 

husstande i Thorøhuse vælger os som støtteforening.  

Du kan også komme med forslag til, hvordan pengene skal bru-

ges. Kontakt bestyrelserne i Bylauget eller Forsamlingshuset med 

dit forslag.    Palle Isaksen 

http://www.fynsksupport.dk
http://www.fynsksupport.dk
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Hold ud og giv tid! 
I sne står urt og busk i skjul. Det er så mørkt derude, dog 

synger der en lille fugl. På kvist ved frosne rude. 

B.S. Ingemanns digt fra 1831 melder sig i mine tanker i den-

ne kolde og mørke tid. For mig er den lille fugl et tegn på det 

håb, som Jesus forkyndte her på jorden. 

Et håb om og en tro på en evig sommer i Vor Herres skøn-

hedsrige. 

Tiden kalder på tålmodighed. Vi må tålmodigt vente på var-

men, på foråret, på den frihed, vaccinerne bringer med sig; 

vi må give tid. 

Da jeg var ung, fik jeg et indblik i, hvordan nogle menne-

sker, helt fra barnsben, har lært at leve med den nødvendige 

tålmodighed. 

Jeg har altid været nysgerrig efter at vide, hvor jeg kommer 
fra. Jeg fik mine bedsteforældre til igen og igen at fortælle 

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

Rikke Graff har sendt billedet. 
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om deres ophav og tidligere tiders levevilkår. En gang 
fortalte min mormor om en fætter, som altid ringede ved 
juletid. Og jeg kunne mærke, at det gjorde hende glad, at 
han huskede på hende. Jeg ville gerne møde hendes fætter 
Gustav, men han var blevet gift med en færing og boede 
nu i Thorshavn. 
18 år gammel, og efter at have sparet sammen til rejsen, 
tog jeg fra Hirtshals med færgen til Færøerne. Ud på 
eventyr. Jeg fik mange fine oplevelser fra de fascinerende 
vulkanske øer midt i Atlanterhavet, og mødet med min 
mormors fætter Gustav var givende.  
Det gør indtryk, når mennesker man dybest set ikke ken-
der er gæstfrie, og det var Gustav og hans søde kone, El-
sa. De var nøjsomme mennesker, som delte ud af det, de 
havde. Jeg så lysbilleder af grindefangst og hørte historier 
fra fjeldene og spiste fisk og gik på opdagelse og rejste 
rundt på de forskellige øer og så lunder, eller søpapegøjer, 
som de også kaldes. Jeg red på hesteryg, overnattede på 
en næsten øde ø fløjet dertil med helikopter og vandrede 
et hav af kilometer. Men det, som gjorde størst indtryk, 
var den ro, som min mormors fætter havde. Han var en 
klog mand. Og det var han blandt andet, fordi han havde 
lært fra sine mange år på Færøerne, at det ikke er menne-
sket, som hersker og regerer, men derimod naturen og 
Gud. Du kan have nok så mange planer, men om de kan 
føres ud i livet, ja, det afhænger af vind og vejr af tåge og 
regn. Om der er grindekød afhænger af, om der er nogen, 
som spotter de store dyr, når de kommer ind i fjordene ud 
for bygderne. Om du kan komme på fjeldet afhænger af, 
om der er varsler om tåge, for bliver du fanget i tågen, 
kan du dø. Og skal du på havet, skal du vide, hvad du gør. 
Heller ikke her nytter det at være stædig eller egenrådig. 
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Du må overgive dig til den natur og de stærke kræfter, der 
hersker her. 
Som færing er man vokset op med en indgroet ydmyghed 
over for naturen, og det var det, som gjorde så stort et ind-
tryk på mig den gang for mange år siden. Her handlede 
det ikke bare om at klæde sig på til vejret, indstille sit go-
de humør og nærmest blindt køre efter planen, nej, det 
handlede om at være opmærksom og tålmodig og omstil-
lingsparat og bevidst om, at man blot er en lille skabning i 
et stort univers. 
Ydmyghed og tålmodighed. Det er, hvad naturen kalder 
på, også nu når det gælder den pandemi, som raser verden 
over. Og tiden kalder, som den altid gør det, på vores tro 
på, at lyset og livet hos Gud skal sejre. 
Og mon ikke det er, hvad den lille fugl, der sidder ved den 

frosne rude, forkynder også nu, da det er hvidt herude, 

sneen daler, og børnene bygger snemænd og får røde kin-

der. 

                                                                                                

Vinterhilsen fra pastoren 

 
 
 
 

Bevarelse af vores bymiljø med smalle veje og 

stier. 

Thorøhuse beskrives som et attraktivt og hyggeligt bymiljø med sine smalle 

veje og stier, som bevidner historien fra dengang, hvor det var et udpræget fi-

skersamfund, hvor fiskerne benyttede disse slipper og veje ned til Fiskemaen og 

stranden. En af kommunens fremhævede kulturmiljøer. 
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Det vil vi gerne bevare og Bylaugets bestyrelse ser det som en vigtig opgave i 

vores beskyttelse af miljøet. Det er vigtigt, at de gamle stier og stræder bevares 

som off. stier og holdes åbne for byens borgere at færdes på. Herunder at der 

skiltes på en måde, så det er klart, at det er en offentlig sti/vej.  

Vi ser disse stier som en del af byens identitet og trivsel for dens beboere, at 

man kan færdes der efter lyst og behov. Byen har næsten kun private offentlige 

veje, hvoraf også nogle er beliggende på en enkelt ejers matrikel, mens andre er 

fællesveje for flere matrikler. Det kaldes private offentlige veje. Der er således 

mange i byen, som må se en sådan hævdvunden ret til off. færdsel på sin grund 

som en del af de goder og ulemper, som indgår i at eje den ejd., som man har 

købt. Ulempen ved den trafik må man tåle og respektere og undlade at spærre af 

på mere eller mindre kreativ vis. 

Mange steder kan fremhæves og flere er ikke nævnt:  

Norsvejen fra Forsamlingshuset og ud til Norsvej incl. adgangen op til Åleve-

jen og op til Markledet 

Fiskemaen incl. vejen ad stranden fra den restaurerede Barkegryde til enden 

af Thorøgyden  

Ulkestræde  

Fælleden  

Fiskerstræde 

og selvfølgelig også ovre på Drejet til Thorø eller til badebroen.  

Selvfølgelig har vi forståelse for, at de fleste husejere helst ser så få som mu-

ligt, der kommer for tæt på ens privatliv i hus eller have. Herunder, at når man 

som privat ejer skal vedligeholde og har udgiften til det, så kan man få lyst til at 

lukke af for trafik. Det går bare ikke.  

I bestyrelsen vil vi forebygge, at nogle af disse veje pludselig bliver lukket for 

offentligheden. Vi ønsker en bevarelse af det nære Thorøhuse-miljø 

med disse smalle stier og veje mellem husene, som gør bymiljøet i 

Thorøhuse til noget unikt og attraktivt. Det ser vi som en vigtig bevarel-

sesopgave. 

 At den enkelte må tåle at nogen benytter sig af den frie adgang tæt på deres 
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hus/have, er jo den samme problemstilling med, at nogen ikke ønsker for mange 

turister og biler ad Jacob Gades Vej og som fylder P-pladsen ved forsamlingshu-

set. Men det er sådan, det er, når man gerne vil have fordelene ved at bo så dej-

ligt, som her i byen. Den glæde vil andre også gerne have del i.  

Sådan er vi jo også selv, når vi besøger andre smukke steder af og til. 

Bylauget/Palle 

Isaksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familiedynastier i Thorøhuse: 

 

I 1986 flyttede jeg, Bolette Eggers, ind på Skolebakken 4. Mit liv tog en ny drej-
ning. Jeg var blevet forstander på Thorø i 1984 og skulle i 1986 bruge en ny fær-
gemand, der sejlede børn og personale til Thorø, hvor 24 københavnerbørn fra 
2.kl.til 8.kl. opholdt sig på Thorøgaard og gik i skole i 3 måneder. Et efterårshold 
fra september til jul. Et vinterhold fra januar til påske og et forårshold fra påske 
til sommerferien. Og også et feriehold i juni/juli på 3 uger.  Mange af børnene 
kom igen og igen i løbet af deres skoleliv. Det var helt almindelige børn, som 
trængte til at komme hjemmefra eller væk fra skolen eller begge dele. De fik 
undervisning i dansk, matematik, engelsk, ridning, håndarbejde, foto, fluebin-
ding, svømning, natur og socialt samvær. 

Personalet bestod af 8 lærere, 1 økonoma og 2 køkkenassistenter, 2 assistenter 
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til hjælp til børnene, 1 pedel og 1 pedelmedhjælper og en færgemand. De 5 af 
lærerne, økonomaen og forstanderen havde bolig på Thorø, som heldigvis ikke 
var landfast. 

 

Thorøgaards ”helårskoloni”, som den blev kaldt, blev oprettet i 1930 efter Kø-
benhavns Kommunelærerforening (mændenes forening, kvindernes hed Køben-
havns Kommunelærerindeforening, indtil de blev samlet i 1967 til Københavns 
Lærerforening) havde købt Thorø efter den tidligere berømte ejer Harald Plums 
selvmord/eller mord i 1929, alt efter hvad man læser. Helårskolonien blev ned-
lagt i juni 1991 efter 61 år og en voldsom sparerunde i Københavns Kommune. I 
april 1993 startede en produktionsskole under Københavns Kommune, som blev 
nedlagt i 2003. Derefter kan man bare leje Thorøgaard eller Vesterborg eller 
Skovhytten til familiefester, lejrskoler fætter/kusinefester eller lige hvad man har 
lyst til: www.kolonierne.dk 

 

 

I 1986 skulle jeg ansætte en ny færgemand. Jeg valgte ikke en, men to, nemlig 
Mogensen-brødre- ne fra Thorøhuse, som drev et bundgarnsfiskeri, I/S Arne Mo-
gensen & sønner sammen med deres far, Arne Mogensen fra Fiskerstræde 10, 
Thorøhuse. De delte en fuldtidsstilling. 

 

Det resulterede i en forelskelse og skilsmisse og 3 år senere stort bryllup med den 
ældste af Mogensenbrødrene: Keld Mogensen, Skolebakken 4. Der flyttede jeg 
ind foråret 1986. 

 

Og nu skulle jeg jo lære Thorøhuse at kende.  

 

Det betød mange gåture i byen. Og en vejviser på tryk. Hvem bor der? Hvad hed-
der de? Hvad laver de? Hvor længe har de boet der? Har de familie i byen? Hvor 
mange børn har de? Hvor gamle er de? Osv. Osv. Keld er født og opvokset i 
Thorøhuse, så han måtte fortælle. 

 

Den første familie, jeg skulle lære at kende var Keld Mogensens. Hans to døtre: 
Susanne og Annette, hans bror Niels og hans far Arne, som alle boede i Thorøhu-
se.  

http://www.kolonierne.dk
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Annette bor med Curt og 3 børn: Amanda, Gustav og Victoria på Skolebakken 11. 
Susanne bor nu i Strib med mand og 3 voksne børn.  Bror Niels bor på Ålevejen 2 
med kone Ulla og 2 børn, Allan og Marianne. Disse børn er voksne nu med egne 
familier i Assens. Far Arne boede i Fiskerstræde 10 og døde i 2006. 89 år gammel. 
Der bor nu Hjertestarter Henrik Holm-Nielsen og kone Marianne, som maler 
smukke malerier. Keld har også en fætter boende i Thorøhuse, nemlig Hans Ole 
Hansen på Saltoftevej 27. 

 Han var i øvrigt borgmester i 14 år i Assens. Hans Ole er gift med Elisabeth og de 
har 3 børn, Maiken, Mette og Michael. De er voksne nu med deres egne familier. 
Hans Oles mor, Kirsten og Keld og Niels´ mor, Karen, var søstre og boede sam-
men med deres mor Johanne i det stråtækte hus på Jacob Gades Vej 27, der hvor 
Lisbeth og Bjarne Christensen bor nu med den sorte labrador King. Kirsten gifte-
de sig med den ”rige” landmand Rasmus i Saltofte og Karen giftede sig med den 
”fattige” fisker Arne i Thorøhuse. Bønderne i Saltofte ejede også fælleder i 
Thorøhuse, ligesom Saltofte Oldermandslaug stadig ejer Drejet, Fiskemaen og 
Øret, sandtangen ned mod Saltofte Strand. 

 

Madsen Pedersen dynastiet: 

Oscar og Helen Pedersen boede på Lundshøje 1. Oscar skulle lave en fin bryllups-
vogn til os, så vi kunne fragte bryllupsgæsterne med traktor fra færgelejet på 
Thorø op til Thorøgaard. Og Oscar var perfektionist. Begge er døde nu. Men de-
res 4 børn bor i Thorøhuse. 

 

Kurt Pedersen, Ålevejen 6, med Elsebeth, Birte Pedersen på Saltoftevej 2A sam-
men med John Pedersen, formand for Forsamlingshuset, lille Helen på Fiskers-
træde 8 sammen med Dieter. Og nu kommer den sidste sandelig også til 
Thorøhuse. Det er Hans Madsen Pedersen og kone Kate, som flytter ind på Sal-
toftevej 15, hvor fætteren Finn Helmer boede. Finns mor, Ingrid, boede på Ba-
gerstræde 11 lige overfor sin søster Helen. Det er der, hvor den ny børnefamile 
Nanna og Malthe med lille Terkel er flyttet ind i 2020. En grandfætter og grand-
kusine til de 4 ovenfornævnte søskende er Hans Pedersen, Jacob Gades Vej 31 og 
Jytte Pedersen, Bagerstræde 9. Det kræver et stamtræ at forstå sammenhængen. 
Håber nogen i familien vil tegne det. 

 

Jensen dynastiet: 

På Lundhøje 1 bor nu Lisbeth Jensen. Hun er såmænd søster til Johnny Jensen, 
som bor sammen med Dorthe og den smukkeste weimaraner Bertha i den gamle 



43 

 

skole for de små elever, 1.-4. klasse, på Skolebakken 3. Den anden bror: Rune Jen-
sen og kone Paula, bor i det lille fine stråtækte hus i svinget, hvor Thorøhusevej 
bliver til Saltoftevej 1. Når Lisbeth skal have hjælp til håndværk i huset og hjælp i 
haven vil man se de to brødre hjælpe i tide og utide. Kusine Karen-Lise Jensen bor 
på Vandværksvej 1 og fætter Laurits, bror til Karen-Lise, har overtaget deres mors 
hus på Saltoftevej 19. 

 

Skråt overfor Lisbeth på Lundshøje boede indtil for nylig Poul Kastrup, den navn-
kundige fortæller og tidligere formand for Thorø Snapselaug. Han har boet der i 
en menneskealder, men er nu på plejehjem, 95 år. Hans datter Lene Kastrup er 
også ”gammel” thorøhuser og bor kun 100 meter væk på Ålevejen 3 sammen med 
Jørgen Eeg, sekretær i Thorøhuse Bylaug.  

 

Lige ved siden af på Ålevejen 1 bor Helle Pedersen og Lars Nielsen med 3 hunde 
og et hop over til Markledet 5 bor Helles bror John Pedersen sammen med sin 
kone Hanne. 

 

Hvis man går et hus mod nord til Markledet 3 er Pia Pauli lige flyttet ind i novem-
ber 2020 og hun er kommet hjem til Thorøhuse, hvor hendes far Poul boede før-
hen på Saltoftevej 7. Der bor nu Flemming Jacobsen og Dorthe, huskokken med 
frue i Forsamlingshuset. Dorthe er faster til Pia. 

 

Overfor på Jacob Gades Vej 1 bor Magrethe Vestergaard, siden 1996 medlem af 
bestyrelsen i Thorøhuse Bylaug. Vestergaard er en gammel Thorøhusefamilie. I 
svinget Thorøhusevej 40 bor nu Tea Vestergaard sammen med Michael Iwersen 
og deres 3 børn Rio, Aia og Ines. Tea er datter af Finn Vestergaard og niece til Mar-
grethe og huset på Thorøhusevej 40 blev bygget af Margrethe og Finns forældre. 
Faren Rasmus havde en kæmpekikkert i stuen med de store vinduer ud mod van-
det. Han ringede over til mig på Thorøgaard og sagde, at nu var den store hanræv 
lige  svømmet over til ”Gammelodden” på Thorø igen. Så vidste vi, at der snart 
kom ræveunger. 

 Michael Iwersen har stiftet Thorøhuse Livredderklub, som er et hit til alle børn i 
Thorøhuse, som gerne vil lære at være på vandet på paddleboard eller i kajak. 
Hver mandag kl. 17.00 hele sommeren. Bliv medlem på Face Book. 

I ”huset på marken”, bor Magrethes datter sammen med mand og 3 børn. Hvis 
man ser en lille brunhvid Welsh corgi  hund (som Dronning Elisabeth II´s) spadsere 
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 langs Thorøhusevej på vej til Thorøhuse er det Anes hund, Mille, som vil besøge 
Margrethe. 

 

Længere nede ad Jacob Gades Vej bor Carlo Christiansen i nr. 19. Carlo er 87 og 
ses sammen med sin lille hund Gismo på vej til Drejet. På vejen hjem holder han 
pause på bænken ved Forsamlingshuset, som fra gammel tid hedder Børsen. Og 
der kan man få en dejlig samtale om gamle tider i Thorøhuse og måske også nye 
historier. 

Carlo har også en søn i Thorøhuse. Det er Torben Christiansen, som bor sammen 
med Dorthe på Saltoftevej 13 og en dejlig golden retriever Kato. Dorthe er den 
hurtigste på tasterne i Thorøhusegruppen på FaceBook.  Deres søn Thomas kan 
man en gang i mellem se på markerne sammen med sin lille søn Benjamin på 9 
år gå med en metaldetektor. De finder spændende ting. Thomas fandt trappen 
til badebroen med detektoren for to år siden. Den lå på stranden om vinteren og 
et højvande med sandflytning havde dækket den fuldstændig til.  Og væk var 
den. Hvem går med en 300kg trappe? 

 

Mere Madsen Pedersen dynasti: 

Over for Torben og Dorthe på Saltoftevej 2 er en børnefamilie næsten lige flyttet 
ind i den gamle skole for de store elever, 5.-7.klasse. Det er Matilde Jørgensen 
og Carl Pedersen og deres 2 små børn. Redaktøren har andetsteds lavet inter-
view med de nye tilflyttere. 

Matildes far og mor bor på Slippen 5 i første parket. Det er Lasse og Johanne 
Jørgensen. De har boet i mange år i Thorøhuse. Johanne har en bror, Leif Peder-
sen. Han og konen bor på Thorøhusevej i Nyhuse. Den ene af deres tvillinger, 
Anders, har sommerhus på Ålevejen 5. Det ligger meget åbent uden hække 
rundt om, så man kan vinke til hele børnefamilien, når de er der.  

 

Johannes far og mor, Harry og Ninna, som er døde, boede også i Thorøhuse i 
huset på Fælleden 3, der hvor Hanne og Peter Herzog bor nu med deres 2 dren-
ge. 

Og nu bliver det svært. Harry havde en bror Oskar, som boede på Lundshøje 1, 
der hvor Lisbeth Jensen bor nu. Oskar var gift med Helen.  Og de fik de 4 børn: 
Kurt, Birte, Hans Madsen og lille Helen.  (se starten på denne dynastihistorie). 
Helens søster, Ingrid, boede lige overfor på Bagerstræde 11. Ingrid var gift med 
Helmer, en af fiskerne i Thorøhuse. De fik to børn, Jess og Finn Helmer. Finn dø-
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de i okt. 2020, lige efter hans nye hus på Saltoftevej blev klart til indflytning. 

 

Mere Jensen dynasti: 

Til sidst et spring til Barkegryden 2. Der bor Jørgen Jensen med sine to børn Laura 
og Jonas. Jørgen har været med til at oprette Thorøhuse Livredderklub og børnene 
har stor glæde af at blive dygtige på vandet sammen med de andre børn og unge i 
Thorøhuse.  

Lige neden for Jørgen Jensen på Barkegryden bor hans kusine Anne Bonde Skan-
derby sammen med sin mand Karsten Bonde.  Jørgen og Anne har grand- kusiner 
og grand- fætre i byen, nemlig Johnny på Skolebakken, hans bror Rune, Saltoftevej 
1, og søsteren Lisbet på Lundshøje 1 og ligeledes grand-kusine Karen-Lise på Vand-
værksvej 1 og hendes bror Laurits på Saltoftevej 19, som så bliver grand-fætter. 
Fordi: Jørgen og Annes far er brødre, Tommy og Jørgen, og deres far Laurits bager 
er bror til Karen-Lises og Laurits´ far Anders, som er bror til Rune og Johnny og Lis-
bets far Niller. Det skal tegnes på et stort stykke papir. 

Bare de selv kan finde ud af det. 

 

Skrevet af Bolette, som i 1994 var med til at stifte Thorøhuse Bylaug og opdatere 
Thorøhusebogen i 1997 og 2013, sekretær i Bylauget til 2009, siden da formand.  

Fiskermanden Keld Mogensen har hjulpet. Han er født i Slippen 5, der hvor Lasse 
og Johanne bor nu og hvis datter Mathilde lige er flyttet ind i den gamle skole 
…………..læs forfra. 

 

Efterskrift: 

Og hva´ så med alle de andre thorøhusere. 

Hvad hedder de og hvor kommer de fra? 

Og hvor mange børn er her og hvor mange voksne er arbejdsramte eller pensioni-
ster? 

Hvad hedder hundene og hvem går med dem? 

Måske kommer der en ny historie i næste nummer eller næste nummer el-
ler………….. 
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Fotograf Karsten Bonde 
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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/ 

    (udlejning og aktiviteter) 

Thorøhuse januar 2021 
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Grus 

Nudging kan oversættes til ” et kærligt puf”. 

Nudging er en metode til at få mennesker til at ændre adfærd 

uden tvang og påbud. De bliver puffet - kærligt - i en god retning.  

Nudging er en måde, at friste mennesket til, at træffe et andet 

valg. Et valg som er godt for dem både på kort og langt sigt. Et 

valg hvor de ikke føler, at de er blevet tvunget til en ny adfærd. 

Nudging er en metode til at få mennesker  

Nudging  

Billedet stammer 

fra Haastrup i Faa-

borg-Midtfyn kom-

mune, hvor mange 

skraldespande ser 

ud som på billedet. 

Man får lige frem 

lyst til at smide sit 

affald i ”grisen”. 

Foto og tekst: 

Bjarne Toft Olsen 


