Foto: Bjarne Toft Olsen

Billede fra stormen Allan den 29. oktober 2013
Februar 2014
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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: Peter Herzog, Fælleden 7. Tlf.: 64711818. Mobil: 40416930.
Mail: peter@herzog.dk
Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard, Jacob Gades Vej 23. Tlf.: 64714640. Mobil:
61654640.
Mail: bhygaard@gmail.com
Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen, Drejet 4. Tlf.: 64714661. Mobil:24232507.
Mail: nn@asyard.dk
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Redaktøren har ordet.
Det er sikkert ikke for sent at ønske godt nytår, selv om den første
måned af 2014 allerede er gået, så her kommer det:
Godt nytår fra Bylauget til alle læsere.
Et tilbageblik på 2013 siger mig, at vi har haft et forrygende år
med masser af aktiviteter.
Lad mig nævne koncerterne i marts, april maj og juni i forsamlingshuset, fællesspisningerne, loppemarked, håndarbejdscafé, ITkurserne, udgivelse af ”Plum filmen”, genudgivelsen af Thorøhusebogen, kagedysten, renovering af forsamlingshuset og ikke
mindst Årets landsby 2013.
Man kan blive helt svedt ved tanken om alle de aktiviteter, og så
har jeg sikkert glemt nogle. Det kan kun gennemføres med en aktiv og engageret lokalbefolkning, der støtter og bakker op om alle
tiltag. Det gør Thorøhuse til et godt sted at bo og leve.
Et kig i krystalkuglen siger mig, at vi nok skal nå det samme niveau i 2014, vi er i hvert fald kommet godt fra start. Og flere har
da også fået lyst til at flytte hertil permanent. Andets steds i bladet
er der et par velkomstord til nye beboere. De har fornemmet, at her
er godt at være.
Lad mig slutte med at takke vores annoncører. De gør det muligt at
holde prisen nede, så bladet kan uddeles gratis til alle. Godt nytår
igen.
Bjarne Toft Olsen
Thorøhuse Postens redaktør
Bjarne Toft Olsen
Ålevejen 11, telefon: 26390999 eller 64712704
Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle
husstande i byen. Indlæg sendes til:
btols48@gmail.com
Deadline for næste nummer: Torsdag den 24. april 2014
Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig
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Assens Kommune har udarbejdet en pjece om strategien på
natur- og friluftsområdet. Thorøhuse Bylaug har indgivet et
høringssvar. Heri hedder det blandt andet:
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Thorøhuse Bylaug
Kommentar til borgermødet mandag d. 12.august om Natur og Friluftsstrategi i Assens
Kommune:
Når man læser ”Forslag til Natur-og Friluftsstrategi” Assens Kommune juni 2013 og ligeledes Turistguide 2013 for Assens Kommune, er det helt utroligt, hvad der allerede findes i
kommunen af tilgængelig natur- og friluftsstrategier.
Alligevel vil vi fra Thorøhuse Bylaug komme med nogle flere forslag til natur-og friluftsstrategier syd for Assens, da dette område ikke er med i det aktuelle forslag.
Vi vil godt foreslå nogle sløjfer, som oplægsholderen Niels Clemmensen så spændende
fortalte om i Odderbæk.

1. Natursti langs kysten fra Assens til Thorøhuse langs sukkerfabrikkens gamle slambassiner. Der er lavet tegninger til en sådan sti i den gamle Assens kommune.

2. Natursti i kanten af marken til Noret syd for Thorøhuse til Saltofte Strand. Mark og
krat er privatejet og kræver økonomi til landmanden, som Niels Clemmensen fortalte
om i Odderbækprojektet.

3. Fra Saltofte Strand kan man gå videre ad landevejen op til Saltoftevej og fange en
privat vej, som fører hen til Torø Huse Vej. Der kan man fange den gamle jernbanestrækning og gå videre enten mod Thorøhuse, Assens eller Glamsbjerg.
Vi foreslår, at der mellem sporene på den gamle jernbanestrækning laves et asfaltlag, så
der kan cykles, løbes på rulleskøjter, løbes på rulleski m.m.
Det ville blive en unik sammenkobling af den ny Assens kommune uden at komme i klammeri med trafikken og en fantastisk mulighed for mange friluftsstrategier.
I Thorøhuse Bylaug har vi i mange år snakket om disse projekter og også sendt dem videre
tidligere til kommunen.
Vi vil meget gerne være med til at løfte nogle opgaver, men det kræver kommunens medvirken og fx Landdistriktsrådets.

Thorøhuse Bylaug
Bolette Eggers
Formand
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Thorøhuse Bylaug
v/ Bolette Eggers
Skolebakken 4
Thorøhuse
5610 Assens

Tak for jeres høringssvar til Natur- og Friluftsstrategien
Kære Bolette

Tak for høringssvaret sendt på vegne af Thorøhuse Bylaug til Assens Kommunes
Forslag til Natur- og Friluftsstrategi.

Vi har modtaget 18 høringssvar samt mange mundtlige og skriftlige input fra borgermødet den 12. august på Frøbjerg Bavnehøj.
De ændringer, som høringssvarene gav anledning til, blev sammen med høringssvarene behandlet på Byrådsmødet den 30. oktober 2013.
I jeres høringssvar fremhæver I følgende punkter:
Forslag om en natursti fra Assens til Thorøhuse og en natursti i kanten af marken
til Noret syd for Thorøhuse til Saltofte Strand. I vil meget gerne hjælpe med
at løfte nogle opgaver i samarbejde med kommunen og evt. Landdistriktsrådet.
Forslag om at der lægges asfalt mellem skinnerne på den gamle banestrækning,
så der kan cykles, løbes på rulleskøjter/rulleski mm. Det vil være en unik
sammenkobling af ny Assens Kommune uden at komme i klammeri med
trafikken og en fantastisk mulighed for mange friluftsstrategier.
(fortsættes på næste side)
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Byrådet har følgende svar til jeres bemærkninger:
Vi takker for tilbuddet om samarbejdet om nogle opgaver knyttet til strategien. Når arbejdet går i gang med hensyn til placering af bynære stier vil vi kontakte jer for at klarlægge mulighederne for samarbejdsprojekter. Assens Kommune har overtaget nogle af
de kystnære arealer fra Danisco og vil etablere trampestier på dette område.
Banestrækningen indgår i det udkast til kommuneplan som pt. er i høring. Her er
indarbejdet en retningslinje, der hindrer at arealet af banestrækningen Assens
Tommerup tages i anvendelse til formål, der deler strækningsarealet ved udstykning, byggeri eller anlæg eller på anden vis hindrer færdsel ad strækningen. Derudover så fremgår det af planstrategien, at banestrækningen kan indgå
som et væsentligt element i en samlet plan for kommunens stier.
Vi vedlægger et eksemplar af den endelige Natur- og Friluftsstrategi. I kan også finde
den på kommunens hjemmeside (www.assens.dk/Miljø & Natur/Natur/Natur- og Friluftsstrategi) og som App til iPad (NaturFriluftsliv).
Vi ser frem til at komme i gang med at løfte de mange indsatser i strategien i samarbejde med borgere, organisationer og erhvervsliv.
Endnu en gang tak for jeres deltagelse i debatten. Har I yderligere spørgsmål eller kommentarer er I velkommne til at kontakte Ida Søkilde Jelnes i Miljø- og Naturafdelingen.

Venlig hilsen

Finn Brunse
Borgmester

&

Lars Kristian Pedersen

Fmd. for Teknik- og Miljøudvalget
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Aktivitetskalender Thorøhuse
Forsamlingshus forår 2014.
Onsdag d. 5. januar
Tirsdag d. 7. januar
Mandag d. 13. januar
Onsdag d. 15. januar
Onsdag d. 22. januar
Onsdag d. 29. januar

It Cafe
Fællesspisning
Sy & strik
It Cafe
It Cafe
It Cafe

Onsdag d. 5. februar
Fredag d. 7. februar

It Cafe
Koncert

Mandag d. 10. februar
Tirsdag d. 11. februar
Onsdag d. 12. februar
Onsdag d. 19. februar
Onsdag d. 26. februar
Fredag d. 28. februar

Fællesspisning
Sy & strik
It Cafe
It Cafe
It Cafe
Generalforsamling Thorøhuse Forsamlingshus

Onsdag d. 5. marts
Tirsdag d. 11. marts
Onsdag d. 12. marts
Mandag d. 17. marts
Onsdag d. 19. marts

It Cafe
Fællesspisning
It Cafe
Sy & strik
It Cafe
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Søndag d. 23. marts
Onsdag d. 26. marts

Brunch i anledning af ombygning.
It Cafe

Onsdag d. 2. april
Mandag d. 7. april
Onsdag d. 9. april
Onsdag d. 23. april

It Cafe
Fællesspisning
It Cafe
Sy & strik

Tirsdag d. 6. maj
Tirsdag d. 20. maj
Fredag d. 30. maj

Fællesspisning
Sy & strik
Koncert (m. spisning)

Lørdag d. 21. juni

Sankt Hans Fest
Bestyrelsen

Foto: Jeppe Nielsen

10

Vi kipper med flaget og siger velkommen til Thorøhuse:

Dorthe Rasmussen og Lasse Lauridsen, Jacob Gadesvej 26.
Dorthe og Lasse fik forskønnelsesprisen i 2012 og har tidligere anvendt ejendommen som sommerhus.
Peter Wolters på Vandværksvej 2. Peter har haft huset siden
år 2000, så helt ny i Thorøhuse er han ikke, men nu bor Peter
her permanent. Han stammer fra Braunschweig i Tyskland.
Erna Haueter og Eddo Jansen har købt ”Bruno og Gerdas
hus” i Nyhuse. De er i gang med at istandsætte huset, og så
skal der sejles i kajakker, som er parrets store interesse. Erna
har sendt en artikel og et billede fra Fyens Stiftstidende (5.juli
2008), hvor hun bygger en grønlandsk kajak efter personlige
mål.
Lov om ophavsret forhindrer at vi bringer artiklen her.

Foto:
Annelise Skovgård
Olsen har ”fanget”
badebroen i vinterdragt
26 januar 2014.
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Generalforsamling
Thorøhuse Forsamlingshus afholder fredag d. 28. februar kl.
18.00 ordinær generalforsamling med spisning af gule ærter.
Husk tilmelding. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Bestyrelsen

OBS
Måske er der nogen, der savner personlige ejendele . Forsamlingshuset har et lille udvalg, som inden længe vil blive afleveret
andetsteds, hvis ikke de bliver afhentet.
Jf. foto fremlyses hermed:
4 paraplyer, en børnejakke, en strikket hue, en handske, et par
sorte damestøvler
Bestyrelsen
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Ombygningen i forsamlingshuset
Ombygningen i forsamlingshuset har som bekendt ikke været uden
forhindringer. Men vi er nu stort set kommet helt i mål. Og takket være en stor indsats af mange frivillige hjælpere lykkedes det at få vores
dejlige forsamlingshus gjort klar til de planlagte arrangementer jul og
nytår. Køkkenet står nu som funklende nyt, og sal og inventar har fået
en grundig rengøring, og lamperne i salen er nymalede. Pernille har
malet loft, hvor der var kommet lidt vandskade. Vi står i det hele taget
nu med et forsamlingshus, der er gennemrenoveret og indbydende for
både medlemmer og andre brugere. Huset har været savnet hele efteråret, og der har lydt mange positive tilkendegivelser omkring det færdige resultat. Der er også mange, der har sagt, at de har savnet vores
forsamlingshus. Det har naturligvis også tæret på finanserne, og vi vil
i bestyrelsen bestræbe os på igen at få oparbejdet en sund økonomi.
Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak for indsatsen. Vi vil i løbet af foråret afholde en lille indvielsesreception med brunch. De Thorøhuse
Spillemænd har tilbudt at stå for lidt underholdning. Hold øje med opslag på pælene.

Skader på Torø Husevej.
Bylauget har henvendt sig til kommunen vedrørende nogle grimme skader i vejen omkring Genbrugspladsen, samt endnu en gang gjort opmærksom på farligheden ved den store trafik til og fra Gengrugspladsen
Torø Huse Bylaug, Jørgen Eeg Sørensen

13

Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug.
Torsdag d. 27. marts 2014 kl.18.30.
Spisning fra 18.30-19.30.
Wienerschnitzel med gemüse. Pris: 75,-kr.
Tilmelding til spisning til Bente Hyldgaard senest mandag
d.24. marts på 64714640/mobil:61654640
Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30
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.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne (senest en uge før til
formanden. (Bolette Eggers)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Palle Isaksen og
Peter Herzog er på valg. Palle modtager genvalg. Niels
Nielsen og Bente Hyldgaard er på valg som suppleanter
og modtager genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Otto Malmmose og
Preben Hansen er villige til genvalg.
9. Fastsættelse af kontingent. 100,-kr. pr. medlem.
10.
Evt.
Det er muligt at betale kontingent for 2014 ved indgangen, hvis
man ikke allerede har betalt det omdelte girokort. Vi håber at se
ligeså mange som sidste år. På gensyn: Bestyrelsen
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Billedsider med læsernes bidrag.

Foto:
Bjarne Toft Olsen
”Blinde Ole”
Under oktoberstormen Allan

Fra i år (2013) får storme danske
navne. Vi har således haft Allan
den 28. oktober og senest Bodil
den 4. til 7. december.

Foto:
Bolette Eggers
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Foto:
Margrethe
Vestergaard
Lavvande under
stormen Bodil.

Foto:
Margrethe
Vestergaard

Foto:
Jeppe Nielsen
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Juletræ i forsamlingshuset
den 29. dec.
Juletræ i forsamlingshuset løb af stablen som vanligt 5. juledag. Om
eftermiddagen for de voksne og for børn om aftenen. Desværre lidt
færre børn, end der plejer. Men julemanden havde dog nok at se til
alligevel. Arrangementet finansieres som bekendt ved indsamling i
byen og bestyrelsen takker for bidragene.
Sy og Strik
Sy og strik er kommet godt i gang efter ombygningen. Der mødte
23 damer op første gang. Der er plads til flere, så mød endelig op
til hyggeligt samvær omkring håndarbejdet. Datoerne fremgår på
aktivitetskalenderen.
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Tekst og foto indsendt af Jeppe Nielsen
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Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030
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FYNS DYRLÆGEHUS Aps.
MEDICINSK BEHANDLING
AF HESTE - HUNDE OG KATTE.
Dyrlæge Henrik Ullum
Drejet 5, Thorøhuse
Tlf. 41253334

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
Telephone
Telefax
Telex
E-mail

4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk

20

21

Foto øverst på siden: Bjarne
T.O. taget under ”Bodil” stormen.

Foto til venstre: Palle Isaksen, taget den 22. januar.
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Koncert fredag d. 7. februar kl. 20.
Maja Kjær Jacobsen & David Boulanger (DK, CAN)
og
Jullie Hjetland & Jens Ulvsand (N, S)

Efter pause i efteråret er forsamlingshuset nu også klar med den
første koncert. Vi lægger ud med en dobbelt duo-koncert. Medlemmerne repræsenterer 4 forskellige nationaliteter og har fundet
sammen i et spændende samarbejde. Fra Danmark og Canada
kommer Maja Kjær Jacobsen og David Boulanger (tidl. La
Bouttine Souriante). 2 violiner, en hardingfele, stemmer og fødder er, hvad de benytter til at skabe en sjælden hybrid af folkemusik bygget på store afstande, men uden grænser. Fra Norge og
Sverige kommer Jullie Hjetland og Jens Ulvsand med en fælles
forståelse for den nordiske klang. De mestrer flot vokal og bouzuki i et til lejligheden specielt sammensat repertoire. Billetterne
koster 125 kr. og kan bestilles på tlf. 22871053.
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Jullie Hjetland &
Jens Ulvsand (N,S)

Plum filmen
fra Historisk Team kan stadig
købes bl.a. i Schreiners Boghandel i Assens. Pris 150 kr.
Her er det Pernille Schreiner, der
fremviser fra det aktuelle varelager.
Foto: Bjarne T.O.
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GADEBELYSNINGEN I TORØ HUSE BLIVER IKKE UDSKIFTET I 2014
Desværre er der dårligt nyt fra Assens Kommune vedrørende udskiftning af gadebelysningen i Torø Huse:
Fra ingeniør Anette Lyngsie i afdelingen for Vej og Trafik har jeg i dag modtaget denne
orientering:
Sagen vedr. Renovering af gadebelysning vil selvfølgelig blive taget op igen i år, med
håb om at der vil blive tildelt midler fra 2015.
”Selvom Miljø og Teknikudvalget besluttede, at renoveringsarbejdet skulle igangsættes
i 2014, blev der desværre ikke afsat midler i budgettet. Dvs. at jeg pt. ikke har flere midler end jeg har haft de foregående år.
For Torø Huse betyder det desværre, at gadelyset ikke vil blive udskiftet i år, da projektet er for stort til mit årlige budget.
Du er velkommen til at skrive til mig igen til efteråret for at høre status på sagen.”
Vi vil gøre, hvad vi kan for at holde byråd og forvaltning oppe på sagen og følger op i
efteråret.
p.u.v.
Jørgen Eeg Sørensen, Thorøhuse
Bylaug den 14. januar 2014.
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Jørgen Eeg har indsendt dette foto med teksten: ”Mon der fanges flyvefisk med bundgarn?” Eller tørfisk kunne man med rette
også spørge.
Billedet er taget under decemberstormen ”Bodil”, hvor det som
bekendt var ekstremt lavvande.

Foto indsendt af Bolette med teksten:
Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?
Det kan vores badebro
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Sidste nyt om gadelys.
I en besvarelse 24.1.14 af vor henvendelse til
forvaltningen bekræftes det, at en fremskyndelse til 2014
af renoveringen af gadebelysningen i Torø Huse vil kræve
en politisk beslutning.
Endvidere oplyses det, at grunden til at der mangler nogle
armaturer på Torø Huse Vej skyldes, at de er så dårlige,
at de ikke kan repareres. Man søger at få lavet en fornuftig
og billig løsning snarest muligt"

Jørgen Eeg S.

Foto: Skæv lampe på Skolebakken

Tronebjerg Vindmøllelaug I/S
Der indkaldes til Interessentskabsmøde
i Torøhuse Forsamlingshus
26. marts 2014 kl. 19.00
Hjemmesiden om Thorøhuse.
Peter Herzog meddeler, at hjemmesiden om
Thorøhuse er blevet opdateret med Banner og oplysninger om
Thorøhusebogen og Generalforsamlinger mm.
Kig forbi på www.thoroehuse.dk/

Annonce:
Tør og lukket garage søges i
Thorø Huse til min Volvo veteranbil.
Henv. Jørgen Eeg 2147 0639
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Thorøhuse Forsamlingshus
Formand:

Næstformand:
Kasserer:
Inspektør:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:

Udlejning:
Hjemmeside:

Bestyrelse
Ole Nielsen, Markleddet 1 A,
tlf. 6471-1044
vivian-ole@privat.dk
Anja Larsen, Fælleden 1,
tlf. 2681-3342 larsoganja@mail.tele.dk
John Jensen, Skolebakken 3,
tlf. 6471-3651 jrkonsulent.@c.dk
Finn Nielsen, Saltoftevej 15,
Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9,
tlf. 22871053 jepfyn@gmail.com
Paula Lund Jensen, Saltoftevej 1,
tlf. 6471-3609
Pernille Hede, Jacob Gades vej 2,
tlf. 4089-1150
Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15
tlf. 6471-2876 s.lyse@os.dk
Thorøhuse Forsamlingshus
tlf. 6471-1060
Jytte Pedersen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1060.
www.thoroehuse.dk
(udlejning og aktiviteter)

Foto: Jeppe Nielsen
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”Her ude i Thorøhuse regner det så meget, at vi hænger mågerne til tørre”
Indsendt af Dorthe Christiansen, Saltoftevej 13.

Har du set, hvor mange
billeder der er i
Thorøhuse Posten af
badebroen?

Ja, skal vi ikke
flyve over og
skide på den?

