Foto: Karen/ Rasmus Dorph Bendtzen

Andrea hedder pigen på billedet. De stolte forældre Karen og Rasmus Dorph
Bendtzen på Jacob Gadesvej fortæller, at hendes data lyder på 3520 gram og
52 cm. Velkommen til verden og Thorøhuse. Se flere billeder side 16.
Hendes cpr.nr. begynder med 281214.

Februar 2015
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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. 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
Så er den ged barberet
Så kom den i hus. Altså aftalen om fibernet. Thorøhusernes forhold til fibernettet kan vel nærmest sammenlignes med danskernes forhold til EU. Går
danskerne ind for EU? Tjaaaa - . Skal vi have fibernet her i området?
Tjaaaa –.
Nå, nu kan vi så glæde os til at Energi Fyn går i gang med arbejdet, selv om
de nødvendige tilsagn knap var opnået efter fintællingen.
Så melder næste opgave sig på banen. Skal vi have en bedre mobildækning
her i området? Flere henvendelser til mig om dækningen peger på, at der
skal en undersøgelse til for at afdække problemets omfang. Og Bylauget har
allerede påtaget sig opgaven med at indsamle information om emnet. Tak
for det, det er også vigtigt. Det lægger vi mærke til, når vi skal udenfor med
mobilen, løfte den i vejret og pege i en bestemt retning for at fange et signal.
Vi er stadig nogle, der beholder fastnettelefonen, selv om den sagtens kunne
undværes. Men med ringe/ingen mobildækning er det åbenbart påkrævet.
Lad Bylauget kæmpe den sag, så vi kan få den dækning, vi betaler for. Men
det kræver, at vi hver især kontakter Bolette for at få et retvisende billede af
vores signalforhold.
BTO
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: Mandag den 20. april 2015
Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig
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Af banen – her kommer jeg!

(Eller den forfulgte uskyldighed)

I datiden var det kendt, at Harald Plum yndede store biler med kraftige motorer,
bl.a. ejede han en Fiat 501 Torpedo og senere en Lancia Lambda, begge var de cabrioleter med kalecher. I filmen ’HARALD PLUMs THORØ’ ser man filmklip fra
1926, hvor han i Lancia’en kører fra Thorøhuse mod Assens.
Han kørte som ’død og djævel’ og bevægede sig ofte med en halsbrækkende hastighed på 90 – 100 km./h. ad de hullede og grusbelagte veje. Det var efter datidens
målestok en uhørt fart og afstedkom da også flere episoder, en af de mere kuriøse
er i det efterfølgende beskrevet.

Harald Plum på Gammeltorv i København siddende i sin bil en
Fiat 501 Torpedo Cabriolet sammen
med svigerinden Hanne Thiele og
fætteren Erik Plum (stående), som
var direktør for Russisk Handelskompagni.

I anledning af den af Vognmandskusk Alfred Rasmussen til Politiet indgivne Besværing over, at jeg den 21 f.M. Kl. 4½ Eft. paa Landevejen mellem Assens og Kjøng
skulde have overtraadt Kørselsreglementet (L.6/5 1921 § 25) ved uden at give Advarselssignal i stærk Fart at have passeret det af Rasmussen førte Hestekøretøj,
hvorved Hesten var blevet urolig, uden at der dog var sket nogen Skade, skal jeg
tillade at bemærke følgende.
Den nævnte Dag kørte jeg fra Assens Kl. 5, hvorfor Tidspunktet i Rasmussens
Klage enten maa være galt, eller det have været et andet Automobil, Klageren omtaler. Paa den nævnte Strækning indhentede jeg omhandlede Hestekøretøj c. ½
Time efter at have forladt Assens. Jeg saa, da jeg kom kørende, ikke Køretøjet men
observerede en Del Fodgængere tilsyneladende spredt over Vejen og gav da – i
Overensstemmelse med Motorlovens § 25 ” i Tide ” – i god Afstand et kraftigt Advarselssignal.
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Det medfødte, at Fodgængerne delte sig for at give mig Plads til at komme forbi, og da jeg kom nærmere, saa jeg de paa Vejen spadserende Personer var et Følge efter et Køretøj, der medførte et Lig.
Jeg tog herefter Farten helt af Vognen og Forbikørslen skete i et Tempo,
der ikke var hurtigere end nødvendigt for at passere. Jeg gav naturligvis
ikke yderlige Advarselssignal, da Følget ved sin Adfærd tydeligt havde
tilkendegivet, at det havde bemærket sig, at det ikke alene vilde være i
Strid med Motorlovens § 25 at give Signal under Forbikørslen men ogsaa
maatte virke stødende, naar det drejede sig om et Ligfølge og en Vogn
med Kiste. Jeg har ikke bemærket, at Hesten viste sig det mindste før og
under Forbikørslen.
Det, der sikkert har givet anledning til Klagen, er derfor sikkert ogsaa, at man havde følt sig stødt over det kraftige Signal, som jeg gav ” i
Tide ”, og som fik Følget til at dele sig over Vejen, saa jeg kom til at køre
midt gennem Følget, men paa Afstand og i det paa det Tidspunkt uklare
Dagslys kunde jeg, da jeg gav Signalet, ikke se andet end, at det var en
Del Mennesker, der gik spredte over Vejen.
Jeg beklager i høj Grad derved at have stødt Herr Rasmussens og
Følgets Følelser, men jeg haaber, at Herr Rasmussen og Følget vil tro
mig paa mit Ord, at jeg, da jeg gav Signalet ikke anede, at de Personer,
som jeg saa paa Vejen, var et Følge efter en Ligvogn.
Ovenstaaende Forklaring kan iøvrigt bestyrkes ved Vidneudsagn af
den Passager, som jeg medførte ved min Side i min Vogn, og som heller
ikke saa, at der var Tale om et Følge eller en Vogn, før, efter at det af Lovens forskrevne Signal var givet.
København, d. 6 Februar 1923.
Overretssagfører Cand. Jur., Direktør Harald Skovby Plum.

Billede og tekst indsendt af Esben Brage
N.B.
Hvis du ikke fik set vores dokumentarfilm
om 1’ verdenskrig ’Guld, Konge og Fædreland’, så kan
den ses på dette link:
http://www.dr.dk/tv/se/guld-konge-og-faedreland/
guld-konge-og-faedreland
Ligeledes er der på Nordisk Films Hjemmeside en
beskrivelse af filmen:
http://www.guldkongeogfaedreland.dk/
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Dødsfald
Ellis Birgitta Mortensen, Drejet 8.
Lørdag d. 13. december samledes mange Thorøhusere til Ellis bisættelse i Kærum Kirke. Ellis havde et helt år kæmpet mod en kræftsygdom.
Vi har fået lov af Egon og Rikke præst til at gengive Rikkes smukke tale i kirken til Ellis. (Indsendt af Bolette)

Tale ved Ellis’ bisættelse i Kærum kirke den 13. dec. 2014.
Læsning: påskeevangeliet
Salme: En rose så jeg skyde.
I Salmen, vi netop har sunget, ser vi for os en blomst, der på forunderlig vis
gennembryder den frosne jord.
En lille spæd julerose, der midt i den kolde vinter trodser mørke og kulde med
sine lysende hvide blomster.
Fra en enkelt rose, der insisterer på at være i live og sprede lys omkring sig, får
vi et billede på håb!
Med håbet for øje kæmpede Ellis for at holde fast i livet. Med Egon ved sin side
kæmpede hun.
Hun ville så gerne leve, for hun havde så meget at give, sagde hun.
Derfor er der noget, som ikke stemmer.
Det stemmer ikke, at et menneske, som ønskede livet så meget, er revet væk af
noget så meningsløst som uhelbredelig sygdom. Det stemmer ikke, at et menneske, som før var så levende og fuld af livsmod, nu ikke længere er her. Det
stemmer ikke når tosomhed bliver til ensomhed. Det stemmer ikke, at livet slutter, før man er gammel, og det stemmer heller ikke, at den årlige sommerferieuge hos moster og Egon nu ikke længere bliver, som den plejer.
Og forsøger vi at lede efter en mening, leder vi ganske givet forgæves.
Vi skal vende vort blik i en anden retning for at finde mening. Nemlig mod det
liv, Ellis fik, og det liv, I fik sammen med hende. For det er dét, der giver mening.
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Det er dén mening som gør, at vi er i kirken i dag. For vi er her, ikke alene fordi
Ellis nu er død, men først og fremmest fordi hun har levet.
Ellis var en pige, der strakte sig i lysets retning.
Hun kom til verden en forårsdag, den 11. maj 1958, og Holstebro blev omdrejningspunktet for hendes liv. Her voksede hun op hos sin mormor og morfar under
samme tag som moster Rita og søster Pia, og når mor Birgit ikke var på arbejde
langt væk, var det også her hun boede. I huset med taxaforretningen i kælderen.
Ellis knyttede et stærkt bånd til sin mormor og også til sin morfar, som hun kunne
sno om sin lillefinger, som hun sagde. Ellis havde det som blommen i et æg, og
hun blev boende her, da mor-Birgit senere mødte Svend og flyttede ind i huset på
Kildevej. Familien voksede yderligere, for også Rete og Per kom til verden.
Som ung pige blev Ellis uddannet kontorassistent på dagbladet Holstebro. Det var
kendetegnende for hendes arbejdsliv, at det var omskifteligt, og hun forlod da også
dagbladet igen. Når det gjaldt de nære relationer, var sagen dog en anden.
De nære relationer holdt ved. Også de forhold, hun byggede op sammen med veninderne.
Det var jer søskende og veninderne, hun rejste med. Til sydens sol og sommer. Til
Rhodos. Helst og gerne to tre gange om året og altid til Rhodos!
Når Ellis og veninderne indlogerede sig på værelset, og kufferterne skulle pakkes
ud, var det tydeligt, at Ellis’ sans for orden ikke holdt ferie.
Hvad der ikke kunne være i hendes kuffert! Og alt blev omhyggeligt pakket ud og
lagt pænt ind i skabet. Ellis’ bagage lå ikke, i modsætning til venindernes tøj,
spredt rundt om i værelset.
Det var nu ikke, fordi de opholdt sig særligt meget på værelset, for så snart de slog
øjnene op, gik turen til stranden. Det var Ellis, som havde styr på diverse olier, så
den indtagende brune farve rigtig kunne tage fat og glimte ikke alene i sollyset,
men også i lyset fra disco-lamperne om aftenen, når drinksene med whisky og cola
blev blandet i glassene, og musikkens rytmer på dansegulvet lod festen fortsætte til
langt ud på natten.
Tilbage i Holstebro var der også fest og farver; særligt på 60’er diskoteket.
Og rygterne ville vide, at der var ansat en dørmand fra Thorø Huse ved Assens.
Han var kommet til Vestjylland for at fiske oppe ved Thors minde. En ung mand,
som vidste, at der var mange fisk i havet ude vest på.
I døren på diskoteket havde han et godt overblik, men af alle de kønne piger var
der nu ingen som hende.
Hende med den flotte skikkelse og det lange hår med de smukke naturlige krøller.
Den unge mand var dig, Egon, og den unge kvinde var Ellis.
Man siger, at modsætninger mødes.
Ellis var også glad for naturen, men mens det for dig, Egon, var og ér vigtigt at
være i den og mærke vinden og bølgernes brus og se mod horisonten, så langt øjet
rækker, så havde Ellis et udtalt behov for at mærke fast grund under fødderne.
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Selv på havblik blev hun søsyg.
Så hellere betragte naturen i al dens skønhed, som når I stod på førstesalen og kiggede
ud over vandet og så solen gå ned over Bågø, og hun sagde: det er lige til et postkort!
For Ellis var det ikke nemt at slippe byen.
Holstebro og lejligheden og veninderne og mormor var hendes faste holdepunkt. Og det
var vigtigt for hende, at hun var i Holstebro, så længe mormor havde brug for hende.
Det betød også, at hun var der, når du, Pia, havde brug for hjælp til børnepasning. Det
var bare at sige til, så stod hun der.
For Ellis var det en sorg ikke selv at kunne få børn, men sammen med jer, hendes søsterbørn, fik hun lov til at opleve den store glæde, der ligger i det, som særligt børn minder os om.
Nemlig hvad der er væsentligt. At det ikke handler om at være noget, men at være noget
for nogen.
I, Steffen, Thais, Emilie, Magnus og Anton har haft en stor plads i mosters hjerte og
hun i jeres.
For hun var verdens bedste moster; sød og dejlig. Hun var der, når I ringede efter hende
og havde brug for hende. Hun var der altid for jer. I kunne betro jer til hende, og havde I
problemer, så fandt hun en måde at løse det på.
Og så var der det ved Moster, at hun var god til at lave mad. Og når I var hos hende, lod
hun jer bestemme menuen. Ingen kunne lave tarteletter som hende, og det var måske
nok, det dér med at moster puttede sukker i, som gjorde den gode forskel.
Ferierne på Drejet hos Moster og Egon blev en fast sommertradition.
Det blev tydeligt, at Ellis var flyttet ind i Egons barndomshjem. Der blev rykket rundt
og rykket mere rundt, for Ellis holdt fast i, hvor skabet og kummefryserne skulle stå.
Også i haven indtrådte forandringerne.
Drivhus og højbed. Hendes arbejdsomhed var udtalt og gik hånd i hånd med evnen til
også at sætte Egon i sving. Også i forsamlingshuset, hvor Ellis ofte havde en tjans.
Hun knoklede, og hun kunne bestille noget. Effektivt og med kyndige hænder arbejdede
hun sig igennem opgaverne og bar glas, kopper, bestik og tallerkner hen mod opvasken,
hvor du ofte, Egon, på Ellis’ opfordring var havnet. Også selvom din idé med en fridag
måske nok kunne have set noget anderledes ud, som for eksempel en dag på havet.
Der skulle meget til for at Ellis kunne få gang i diskussionen med manden i sit liv, og et
skænderi kunne ikke komme på tale.
Var der optræk til den slags, så så man Egon på en rask travetur hen over Drejet. Til
gengæld var det dig, Egon, som havde trumfet igennem, at nytårsaften stod menuen på
kogt torsk.
Da Ellis ad omveje fik arbejde i Matas begyndte en ny tid.
Et job, som også betød en hel del for mosters niece. Du Emilie, Skubbe, som hun kaldte
dig, blev opdateret på diverse neglelakker og hvad moster ellers tænkte kunne vække
din interesse.
Ikke alene verdens bedste moster. Nej verdens bedste moster med job i Matas!
I Matas fandt Ellis den arbejdsidentitet, hun måske længe havde søgt.
Hun havde sans for kundeservice, og det var tydeligt, at hun holdt af sit arbejde. Altid
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kunne man høre, hvor Ellis var, for det var hende, der nynnede.
Pligtopfyldende og ansvarsbevidst udfyldte hun sin plads til selv langt ind i sygdomsforløbet. Indtil hun ikke kunne andet end at tro og håbe og mærke, at I var der for hende.
- Hvad Ellis har været og har betydet for hver af jer, som er her, ved I bedst selv.
I vil kunne tænke på hendes glæde ved at synge, på klingende vestjysk, synge gospel. En
lovsang til Vor Herre og det liv, vi har fået.
I vil kunne tænke på alt det, I fik ved at være sammen med hende.
I vil kunne tænke på de mange ferier i sydens sol og på skiferien, selv om Ellis godt nok var
lidt skeptisk med hensyn til kulden. Og hun spurgte: Skal vi nu også til at betale for at fryse? Ferien, hvor hun gladelig løb rundt med lille Skubbe, som skulle have en herlig oplevelse i sneen.
I vil kunne tænke på hendes omsorg og hjælpsomhed.
Og på at hun altid var i vigør og ikke havde brug for megen søvn.
I veninder vil kunne tænke på alle jeres komsammener, som den gang Ellis havde inviteret
til Thorø Huse første weekend i oktober, for her var hun sikker på at vejret ville være godt,
og det var det. Der var sol over Thorø.
Og der var sol på Rhodos, og når det gjaldt ønsket om at få de sidste solstråler med, havde
Ellis i Egon mødt sin ligemand. Her på stranden lå I gerne som de første, der kom og som
de sidste, der gik, inden I skulle ud at spise om aftenen. Og solen gik ned.
Ellis er død. Guds engel kyssede hendes øjne og kaldte hende hjem.
Spørger vi, hvorfor Ellis skulle dø så tidligt, og hvorfor vores Gud tillader, at det sker nu,
får vi ikke noget svar.
Men gennem Jesus Kristus viser han os ved selv at gå i døden, at døden, som julerosen bebuder, ikke er den stærkeste magt, men at derimod det liv, den kærlighed, vi kan være så
heldige at få lov til at opleve i den tid, vi får her på jorden, er langt stærkere.
I sorgen og savnet mærker vi, at det er prisen for det, vi har fået, men vi mærker også, at
vores kærlighed til den, som er taget fra os, ikke stopper ved døden, men rækker ud over
den og overvinder den, krydser dødens grænse og lever videre. For kærlighed er evig.
Det er dét, kvindernes oplevelse ved gravhulen påskemorgen bekræfter, hvor Kristus har
lagt gravens mørke bag sig og går mod lyset.
I var hos Ellis, da hun lukkede sine øjne for sidste gang. De var trætte, men hendes indre
øje så klart.
For håbet ser klart! Ser, at livet her på jorden, på trods af død og mørke, er dejligt. Håbet
ser det lys, som Kristus bragte til verden, da han blev født julenat, og englene sang.
Med sit livsmod og håb lyste Ellis op som den stærke julerose, der forkynder, at efter vinterens frost og kulde kommer det forår, som varsler en evig sommer.
Ære være Ellis’ minde.
Amen
Sognepræst i Sønderby/Kærum, Rikke Graff Kristensen.
Billedet er fra Assens Provstis hjemmeside
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Til generalforsamlingen i 2014 oplevede bestyrelsen, at vores vedtægter ikke var helt tilstrækkelige og i overensstemmelse med andre almindelige foreningsvedtægter. Derfor har
et udvalg fra bestyrelsen med hjælp fra dirigenten Otto Malmmose samt Bolette Eggers og
Palle Isaksen gennemgået vores vedtægter og opdateret dem. Derfor har vi nu et færdigt
forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen 19. marts 2015. Bolette.
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Er vi en landsby eller ………
Vi synes der er kommet nye beboere til Thorøhuse. De unge laver oven i købet børn,
men der er også nogen der flytter og nogen der dør. For nogle år siden blev Danmarks
Statistik citeret for at vi ikke længere var en landsby.
I Danmark kaldes en bosættelse med over 200 indbyggere for en landsby ( den store
danske Encyklopædi)
Her er en helt nu opdatering af vores indbyggertal i Thorøhuse. Som
landsbyambassadør vil jeg godt udlove en flot buket blomster til den thorøhuser, der
kan få de sidste 4 beboere i hus. Bolette.

Nytårstælling:

voksne

børn

ialt

Markledet

16

3

19

Skolebakken

12

5

17

Bagerstræde

8

8

14

14

Lundshøje

3

3

Fælleden

4

4

8

50

8

58

Ålevejen

Jacob Gades Vej
Vandværksvej

2

2

Drejet

11

2

13

Slippen

5

1

6

Bådsstræde

3

Fiskerstræde

7

Fiskemaen

2

Barkegryden

4

Ulkestræde

2

2

Torøgyden

1

1

Saltoftevej

18

2

20

5

2

7

167

30

197

Torø Huse Vej
I alt

3
1

8
2

2
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Forsamlingshusenes dag 2015.
Åbent Hus søndag d. 22. feb. Kl. 14-17.
Forsamlingshusenes dag er blevet til i et samarbejde mellem Assens kommune og forsamlingshusene med det fælles formål at promovere vores samlingssteder. Vi vil derfor gerne invitere på en kop kaffe og et stykke kage
og vise eksempler på, hvordan vi kan udnytte vores lokale kulturhuse til andet end at udleje lokaler til fester. Tilbuddet gælder alle – også folk, der ikke
bor i Thorøhuse.
Sy og Strik.
Der er afsat følgende datoer forår 2015:
Tirsdag d. 24. februar kl. 19
Mandag d. 16. februar kl. 19
Tirsdag d. 21. april kl. 19
Onsdag d. 18. maj kl. 19
Fællesspisning.
Tirsdag d. 10. februar kl. 18
Mandag d. 9. marts kl. 18
Tirsdag d. 14. april kl. 18
Mandag d. 6. maj kl. 18
It-cafe
It-undervisningen om onsdagen er skudt i gang. Underviser Lars Larsen kører på med undervisning hver onsdag kl. 19 frem til og med onsdag d. 1.
april.
Indsendt af Jeppe Nielsen
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Indkaldelse til
Generalforsamling i Thorøhuse Forsamlingshus
Fredag d. 27. februar kl. 18
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
Husk tilmelding til gule ærter til Jeppe på tlf. 22871053. Senest onsdag
d. 25.
(Indsendt af Jeppe Nielsen)

Disse billeder stammer fra forsamlingshusets årlige juletræsfest 29.
december 2014. Vestfynskoret og
julemanden var på besøg.
Billeder indsendt af Bolette Eggers

16
Fortsat fra forsiden.

Det er en stor dag, når man bliver storesøster og eller storebror.
Foto indsendt af Karen/ Rasmus
Dorph Bendtzen
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Foto: Bolette Eggers

Nyt lys. Flere gadelamper på Torø Husevej er blevet udskiftet med moderne lavenergilamper, det såkaldte LED lys. Og hvad er så en LED?
LED (Light Emitting Diode) er en lysdiode. En LED er en elektronisk
lyskilde, en såkaldt halvleder, som er energibesparende og langtidsholdbar. Om lyset er kønt eller behageligt må være en smagssag.
(information fra Clima Care).
Nyt design: Thorøhuse har en hjemmeside, som nu har fået en ansigtsløftning. Det er
Lars Larsen, ikke ham med dynerne, men vores lokale IT underviser fra Forsamlingshusets kurser, der står for det nye design. ”Den nye side er optimeret, så den nu kan vises
på smartphones. Det program til redigering af hjemmesiden skulle være enkelt og brugervenligt for dem, der fremover skal redigere i det” siger Lars Larsen.
Besøg siden www.thoroehuse.dk og døm selv. Og tak til Lars for det flotte resultat.
N.B. Vidste du, at alle tidligere udgaver af avisen ligger på siden, hvis du skulle få lyst
til at genlæse gamle numre.
Bjarne Toft Olsen

18

FIBERNET.
Hurra, Hurra Hurra!!!!!!!!!!!!!!
Indsendt af Bolette

Så lykkedes det.
Vi skulle være 50% af alle husstande i Thorøhuse og Nyhuse, der tilmeldte sig. Men hvor
mange var nu det. Det var lige en sjov øvelse, for en mark var fx også en husstand, når det
er maskinerne, der tæller husstande og laver lister. Så mit samarbejde med Lilja Brandstrup
fra Energi Fyn har været godt og energisk og positivt. Først en præsentation på 10 min. til
Bylaugets generalforsamling 29. marts 2014, så et borgermøde 22. sept. med mange fremmødte, men hvad så……….. snak, forklaring, snak, forklaring og nyt individuelt møde i
forsamlingshuset i 23. oktober. Lilja skriver til alle husstande.
HVOR MANGE ER VI NU, LILJA? IKKE NOK! VI UDSÆTTER FRISTEN. TAK.
Mere snak, mere forklaring, fortæl din nabo, hvad det handler om osv. osv. Lilja skriver til
alle husstande igen. Nyt individuelt møde i forsamlingshuset 8. januar 2015.
Kl. 17.00 slut.
HVOR MANGE ER VI NU, LILJA? IKKE NOK - VI MANGLER CA. 17. DE KOMMER MÅSKE NOGLE FLERE TILMELDINGSKORT MED POSTEN. ÅH, ÅH, ÅH..
HVAD HEDDER DIN CHEF? VI SKAL HAVE FIBERNET. JEG MÅ TALE MED
HAM. Lilja ringer ugen efter. Jeg har selv snakket med chefen . Det blev et ja.
HURRA LILJA. JEG SKRIVER OM DET I THORØHUSE POSTEN.

Er Thorøhuse et mobilhul?
Redaktionen har fået henvendelser fra Hanne Yderstræde, Niels Nielsen og Bolette angående den ringe mobildækning. Vi lever i den digitale udkant, og ifølge
Fyens Stiftstidende er der over 1000 mobilhuller på øen. Det er især langs den
fynske kyst problemet opleves.
Men hvordan oplever du problemet? Bylauget vil gerne indsamle oplysninger
fra borgerne her i lokalområdet med henblik på en samlet henvendelse til teleselskaberne.
Altså. Henvend dig til Bolette fra Bylauget med dit mobilproblem.
BTO
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En klumpfisk drev i land
DR p4 Fyn bragte mandag den 15. december nyheden om fund af flere
klumpfisk bl.a. ved Assens. Havbiolog Lars Sejdelin fra Fjord- og bæltcenteret i Kerteminde oplyser, at det er en vandtemperatur, der ligger ca.
1 grad højere end normalt, der er årsag til at klumpfisken optræder så
talrigt i vores farvande.
Foto: Bjarne Toft Olsen

Billedtekst. Børge Hansen viser sit fund frem for Thorøhuse Posten. Hunden Mick ser interesseret til.

Klumpfisken føres med havstrømmene rundt på jordkloden og havner i
øjeblikket i usædvanligt stort tal i de fynske farvande.
Den seneste tid er der også fra andre farvande i Danmark dukket klumpfisk op - blandt andet ved Stevns på Sjælland og i Nordjylland.
Det er ikke de helt store klumpfisk, der kommer her til landet, men de
lidt mindre får med det varmere havvand en eksotisk rejse til Danmark.
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Egon ”Høger” alias
Fisker A. Egon Hansen
Jeg har oplevet meget
med fiskeri, men sådan
en ”fætter” har jeg aldrig fanget.

Foto: Bjarne Toft Olsen

Kør forsigtigt
Lørdag den 20. december var denne bilist så uheldig at blive ramt af et væltet træ ud for nr.
24 på Torø Husevej. El-førende ledninger blev revet over og kørebanen spærret i flere timer.
Det var Peter Wolters på Vandværksvej, der slap heldigt fra ulykken, men bilen har fået omfattende skader og er i skrivende stund stadig på værksted i Odense.

Foto: Bjarne Toft Olsen
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Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
Telephone
Telefax
Telex
E-mail

4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk
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Dagmar og Egon har lavet ballade.
De to storme Dagmar og Egon har flyttet mange, mange tons sand fra
kysten og ind i Noret.
Går man en tur på ”ØRET”, sandtangen mellem Drejet og Saltofte
strand, kan man ved selvsyn se, hvordan sandet nu ligger som store
sandtunger ind i Noret.
To steder er der blevet så fladt mellem havet og Noret, at vandet ved
almindelig daglig vandstand løber fra havet ind i Noret. Det bliver
spændende at se, om det fortsætter, for så er det første gang, at et gennembrud ikke sander til igen. Det vil det næste halvår vise.
Badebroen har mistet en stor, solid og tung træbjælke, som sad fast på
det nederste af trappen. Det har medført, at trappen står skævt nedad, og
man skal derfor være meget forsigtig og holde godt fast, når man går
ned ad trappen. Trappen kan først blive repareret ved lavvande. Så pas
godt på.
Bolette.

Billeder og tekst indsendt af Bolette
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Koncert med spisning
LYY
Lørdag d. 14. februar kl. 18/20

Thorøhuse Forsamlingshus indleder årets koncerter med denne spændende svenske kvintet. Lyy har eksisteret siden 2006 og har udgivet 2 cd’er i
henholdsvis 2010 og 2012, mens den tredje er på vej. Lyy turnerer flittigt
i Europa, USA og Canada, og når de besøger Thorøhuse, er det i forbindelse med en vinterturne i Tyskland og Belgien. Musikken er en god
blanding af traditionelt og selvkomponeret materiale, og vi imødekommer denne gang en jævnlig efterspørgsel på noget mere vokal, idet et af
LYY’s varemærker er sangerinden Emma Bjørlings krystalklare og præcise sangstemme. LYY består af:
Emma Bjørling – vocal
Anna Linblad – fiddle
David Eriksson – nyckelharpe
Petrus Johansson – guitar
Martin Nordberg – percussion
Koncerten bliver med spisning. Vores fremragende kok Flemming står i
køkkenet, og Jytte finder på en passende dessert. 2-retters menu for 125
kr. Koncerten alene koster 125 kr. Billetter kan bestilles på tlf. 22871053.
Indsendt af Jeppe Nielsen
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Koncert med spisning
Klaus Pindstrups Trio
Lørdag d. 28. marts kl. 18/20

Vi glæder os til denne aften at kunne byde på denne efter arrangørens
mening noget oversete personlighed inden for dansk folkemusik. Sikkert kunstneres egen underspillede jyske humor, der i bund og grund er
medvirkende årsag til dette. Da jeg spurgte ham, hvad honoraret for en
aften på Fyn var, lød svaret helt tørt, ”så meget som muligt”. Klaus
Pindstrup er en sand mester på sit instrument violinen. Han har en enestående evne til at tage humoren ind i sit spil, og repertoiret kommer
vidt omkring inden for nye og gamle danske folkemelodier og med improvisatoriske indslag. Klaus Pindstrup er om nogen medansvarlig for
den efterhånden store skare af dygtige violinister på den danske folkemusikscene, idet han i mange år har undervist på konservatorier og
workshops. Hvis du trænger for en opjustering af humøret, så sæt x i
kalenderen denne dag. Det er humoristisk. Det er legende virtuost. Det
er kult. Ved koncerten medvirker to erfarne musikere. På klaver Jens
Varmløse og på bas Nils Torp. Som kuriosum kan nævnes, at sidstnævnte er den ene halvdel af den kendte popduo Souvenirs.
Koncerten bliver igen med mulighed for spisning af en 2-retters menu
for 125 kr. Koncerten alene koster 125 kr. Billetter bestilles på tlf.
22271053
Indsendt af Jeppe Nielsen
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Foto fra Tronebjerg Vindmøllelaugs hjemmeside

Servicemeddelelse:
Tronebjerg Vindmøllelaug I/S indkalder til interessentskabsmøde:
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Thorøhuse Forsamlingshus

SAVE-REGISTRERINGEN
Efter borgermødet d. 21. oktober 2015 om SAVE-REGISTRERINGEN i den gamle
bydel af Thorøhuse, ville arkitekt Lars Lund fra Niras gennemgå de mange huse
inden for det afgrænsede område.
Registreringen ville blive lagt på kommunens hjemmeside, når den var færdig.
Status lige nu er indhentet hos Peter Jacob Rask, som er kommunens tovholder i
registreringen.
Lars Lund fra Niras har meddelt, at han endnu mangler 1/3 af husene, så jeg håber
at vi kan sige noget mere om den på Bylaugets generalforsamling d. 19. marts 2015.
Indsendt af Bolette Eggers
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Som noget nyt tilbydes der nu vinsmagning her i Thorøhuse.
Det foregår den 27/3 kl. 19 i forsamlingshuset.
Møllegaardens vinimport i Ringe kommer om fortæller om de højkvalitetsvine,
de importerer fra Frankrig, Tyskland og Spanien.
Indehaver Henrik Baade fortæller på sin hjemmeside Møllegårdens vinimport:

Vil du have kvalitet?
Få de bedste rød- og hvidvine til
Danmarks bedste priser.
Egen import af udsøgte højkvalitetsvine
fra små producenter i Alsace, Roussillon,
Cotes Du Rhone, Catalonien og Schwarzwald.
Alle vore vine indeholder et minimum
af sulfitter, så vi sælger ikke hovedpine.
Kun god vin.
Det koster 50 kr. pr. Mand at deltage.
Der er max plads til 40 pers. Tilmelding efter først til mølle princippet.
Til Anja Larsen
26813342
Larsoganja1@gmail.com
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Marianne Hildebrandt arbejder som frivillig på Lokalhistorisk Arkiv i
Spinderhuset. I forbindelse med en skolehistorisk udstilling skriver
Marianne til Thorøhuse Posten:
Vi er ved at færdiggøre skole-udstillingen i Spinderhuset på lørdag den
8. november og har bl.a. fået de to vedhæftede billeder. MÅSKE.... kan
de anvendes i jeres/dit blad - og måske kunne vi derigennem få nogle
navne...
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Billedet øverst:
Thorøhuse Skole. 1957 ca. Lærer Pedersen med en klasse på legepladsen. Fra Gerda Rost.

Billedet til venstre:
Thorøhuse Skole. 1933. Lærer L.P. Pedersen med skolebørnene. Fru Pedersen sidder på forreste række med datteren Anny f. 3.10.1932.

Skulle nogen blandt læserne kende flere personer på de to billeder, kan
man skrive til redaktionen eller henvende sig til Spinderhuset.
Har du guld i gemmerne i form af billeder eller lignende?
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Evaluering af cabaret’en
Der blev afholdt evalueringsmøde efter 2 velbesøgte cabaretforestillinger. Alle, der var
involverede, var enige om, at der var en succes, men også at der er plads til forbedringer. Småting skal rettes, så det bliver endnu bedre næste gang. Ja, for der bliver en næste gang, skulle vi hilse og sige. Mere om det ved en anden lejlighed.

Selv et evalueringsmøde kan
være sjovt.
Foto: Bjarne Toft Olsen

Billetsalget har indbragt 22.400 kr. Derfra skal trækkes udgifter til maden og løn til de
få personer, der skulle have noget for deres arbejde. Langt de fleste arbejdede dog frivilligt og med stor fornøjelse. Gaven til forsamlingshuset blev 15000 kr. samt 100 kr. i
”gårdsangerpenge”.

Det var en tilfreds
sekretær fra forsamlingshuset, der
modtog overskuddet fra cabaret’en.
Foto: Bjarne Toft
Olsen
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Thorøhuse Forsamlingshus
Bestyrelse
Formand:

Anja Larsen, Fælleden 1, tlf. 26813342
Email: larsoganja1@gmail.com

Næstformand
Ole Nielsen, Markleddet 1, tlf. 22718958
Email: vivian-ole@privat.dk
Kasserer

Rasmus Dorph Bendtzen, Jacob Gades Vej 12, tlf. 30707823
Email: rasmus@seus.dk

Sekretær

Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053
Email: jepfyn@gmail.com

Inspektør

Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623

Medlem

Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150
Email: pernillehede@hotmail.com

Medlem

Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209
Email: carlskolebakken@gmail.com

Suppleant

Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15, tlf. 40383126
Email: s.lyse@os.dk

Udlejning

Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060
Email: myrfyn62@gmail.com

Hjemmeside

www.thoroehuse.dk (udlejning og aktiviteter)

Opdateret d. 16. marts 2014.
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Fuldmåne over Thorøhuse d. 3. januar 2015.
Foto: Bolette.

Hvad mener du? Nu har
Bolette været rundt og
tælle alle folk her i byen
for at se, om der var nok
til en landsby. Det var der
så ikke endnu.
Ja, bare der ikke skal
tælles hunde igen. Men
tror du, vi bliver talt,
og mon vi er mange
nok til en mågekoloni ?

