Redaktøren har være rundt i Thorøhuse med kamera.

Close-up, (eng. 'nærbillede'), foto- eller filmoptagelse,
der går meget tæt på motivet.

Februar 2016
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Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen
Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674,
mobil: 21442498
Mail: bolette.eggers@mail.dk
Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf:
64714400 Mobil: 40174810.
Mail: pisa@pisa.dk
Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen. Ålevejen 3. Mobil:
21470639.
Mail: joergeneeg@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob Gades
Vej 1. Tlf: 64713868. Mobil: 29602070.
Mail: margrethe.vestergaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Lasse Lauridsen: Jacob Gades Vej
26. Mobil: 23906812.
Mail: lasselau@hotmail.com
Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard. Jacob Gades
Vej 23. Mobil: 61654640.
Mail: bhygaard@gmail.com
Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf:
64714661. Mobil:24232507.
Mail: nn@asyard.dk
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Redaktøren har ordet
Jeg har læst en god bog.
Det er efterhånden 3 måneder siden ”Gullaschbaronen” udkom, og
den blev præsenteret på en foredragsaften i Forsamlingshuset. Ved
den lejlighed købte jeg den længe ventede bog og fik Søren Ellemoses signatur på indersiden. Det forpligter på den måde, at så bør
man læse den. Er det så tungt erhvervsstof, nej på ingen måde.
Man nærmest flyver genne siderne. Måske fordi læseren (mig) føler sig som en del af historien. Jeg har besøgt Haraldsgave i Bagsværd (nu Bagsværd Kostskole), og jeg har travet Thorø rundt, set
på mindestenen, været til fest og boet på alle tre kolonier samt
klappet kanonen sammen med børnebørn. Fantasien får næring af
bogen, ja man kan næsten ane Harald Plums ånd de forskellige steder.
Tænk, hvis mausolæet stadig stod der og tænk, hvis skulpturen
”Thors kamp mod jætterne” aldrig var blevet solgt. Sidstnævnte
broncestatue fylder i øvrigt 90 år den 3. juli 2016, så længere er det
altså ikke siden. Det ville have været en fantastisk turistmagnet.
Men Thorø er et historisk epicenter for en af erhvervslivets allerstørste aktører i nyere tid.
Læs bogen og gå en tur på Thorø./ 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 21. april 2016
Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig
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Kender du DSRS ?
De skriver om sig selv på deres hjemmeside følgende:
VI ER EN ALMENNYTTIG FORENING.
For mere end 10 år siden besluttede nogle ildsjæle at starte en station
i Nordsjælland efter en henvendelse fra det Svenske Søredningsselskab. Svenskerne kunne se, de blev kaldt ud til flere og flere søredninger i den danske del af Øresund. I dag er der 10 stationer og omkring 170 frivillige, som 24 timer i døgnet og 365 dage om året står klar
til at hjælpe sejlere i indre danske farvande, som har brug for assistance til nærmeste havn. Vi kalder det forebyggende søredning.
Nærmeste station findes på Årø. Stationen dækker det meste af Lillebælt, fra
den gamle Lillebæltsbro til en linje mellem Lyø og Fynshav. Thorøhuse er
således dækket af denne station. Hvis de modtager et opkald, kontakter de altid VKF (tidligere SOK)
Men det er heldigvis ikke alle situationer, der kræver et nødopkald.

Nødsituationer:
Kontakt Værns Fælles Kommando – VFK - (tidligere SOK) på telefon

+45 72850000
(døgnbemandet) eller Lyngby Radio på VHF kanal 16.

Ikke nødsituationer:
Assistance til nærmeste havn – kontakt vagthavende på den nærmeste DSRS
station.
Stationen på Årø har nummer 27601108 (vagttelefon der svarer hele døgnet).
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VVS – Ventilation – Blikarbejde
Fra ide til virkelighed.
Tlf. 64715646 Email mal@boegskov-vvs.dk
www.boegskov-vvs.dk
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Grundlaget er kontingenter fra medlemmerne - samt donationer fra private,
virksomheder og fonde.
Du kan være med til at gøre en forskel ved enten at melde dig ind - eller ved
at give en donation. Henvendelse om donation og medlemskab kan ske via
hjemmesiden www.dsrs.dk.
Foto og tekst til
denne artikel
stammer fra
DSRS hjemmeside. Med tilladelse fra Ole
Lyngenbo fra
DSRS

På hjemmesiden er der mange eksempler på assistance til fritidssejlere:

Motorstop

Tovværk i skruen

Sejlbåd på grund

Manglende strøm

Bugsering
I år 2015 havde DSRS 287 aktioner fra alle stationer. Det er gratis at modtage hjælp, men da man arbejder på frivillig basis, er en donation/medlemskab
en kærkommen ting.
Husk:
Altid at have en opladt mobil med dig
Altid at have indtastet vigtige numre på forhånd.
Sørge for dit sikkerhedsudstyr virker, herunder også din VHF radio.
Redningsvest (Husk den redder ikke liv med mindre den er på).
Tjek op med vejrudsigten for dit sejlområde.
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Vil du være med på telefonlisten?
Et nyt tiltag kunne være en telefonliste med navne og numre på lokale fritidssejlere her i Thorøhuse, der er villige til at hjælpe andre bådejere. Er du løbet
tør for brændstof, har du tabt roret eller fået tov i skruen?
I en sådan situation kunne det være rart at ringe til en ven og bede om assistance, hvis du ligger inden for en rimelig afstand af Thorøhuse.
Preben Hansen har fået ideen, og han erklærer sig villig til at sejle ud med
hjælp, hvis du har været uheldig. Jeg har tilsagn fra 5 til 6 andre herfra, som
også vil hjælpe i den slags situationer.
Her følger listen:
Preben Hansen:
21357207
Bjørn Birkely:
22641391
Bjarne Toft Olsen: 26390999
Kurt Petersen:
61516731
Anker Lund:
21317026
Henrik Nederby
30273737
Der kommer sikkert flere

Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030
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Var det noget med en måneskinstur og samtidig se
stjernerne så tydeligt, som du aldrig har set dem før,
og så på Valentinsdag?

Så har Finn Nancke og hustruen Jette et godt tilbud til dig, men herom
senere i denne artikel.
Jeg er blevet tippet om, at der foregår noget yderst spændende og interessant på adressen Jacob Gadesvej 16. I sidste nummer af denne avis var
der på forsiden et billede af Cigar Galaksen taget fra en baghave her i
Thorøhuse. Fotografen er såmænd Finn, der med sit superavancerede udstyr tager den slags billeder. Derfor aflagde jeg ham et besøg en formiddag i november. Han fortæller passioneret om sin hobby, ja for det er det.
Finn er uddannet klejnsmed og har således ikke en faglig baggrund for
astronomien.
Og han vil gerne vise os i Thorøhuse, hvad man kan se på himlen, og
hvad hans udstyr kan. Det kræver selvfølgelig, at det er skyfrit, og at
månelyset ikke er for kraftigt. Et opslag i den elektroniske almanak fortæller, at søndag den 14. februar er helt perfekt – ca. kl. 18.30 begynder
løjerne. Den aften er 40 % af månen synlig, og så kan man se en del af
månens mange kratere i stor forstørrelse. Samtidig kan man se stjernebilledet Orion, der står helt perfekt. Orions sværd og bue skulle være meget
tydelige under gunstige betingelser.
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Fakta: I græsk mytologi er Orion en kæmpestor og smuk
jæger fra Boiotien, søn af Poseidon eller født af Jorden.
Myterne om ham er stærkt varierende. Orion havde
held i både jagt og kærlighed og var far til 50 sønner.
Artemis dræbte ham med sine pile i jalousi over hans
forhold til Eos (morgenrøden) eller pga. et voldtægtsforsøg mod en af hendes nymfer. Odysseus mødte ham
på evig jagt i Hades, men Homer omtaler ham også
som det kendte stjernebillede i nærheden af Plejaderne, de syv piger, som han forfølger på Himlen.
Kilde: Gyldendals Den Store Danske
Der bliver mulighed for at se forskellige objekter på himlen bl.a. Siriusstjernen i stor Hund samt vores nabogalakse M31, der har en afstand til os på blot 2-3 mil. Lysår, den kaldes også Andromeda Galaksen . Stjernehobe ” Samlinger af især unge stjerner ” vil man kunne se, også med det blotte øje bl.a. Plejaderne også kaldet syvstjernen.
Ifølge gammel indiansk sagn skal man kunne adskille alle syv stjerner
i hoben visuelt for at blive en god Jæger – så har man et godt syn.
Altså: Åbent hus hos Jette og
Finn Nancke søndag den 14. februar 2016 klokken 18.30 på Valentins dag.
Altså hvis det er skyfrit.

Foto: Bjarne Toft Olsen
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Der er forskellige teknikker til at lave færdige billeder i farver på, en
af dem er med forskellige filtre (luminans, rød, grøn, blå, Ha, OIII og
SII ) optaget med et sort-hvid kamera, som gør at Stjernetåger , Galakser og stjernehobene kan vises i farver. De optages så enkeltvis
med lange eksponeringer og lægges efterfølgende oven på hinanden
til et samlet færdigt billede, som kan ses herunder.
Vidste du, at man kan finde Nordstjernen ved at gå ud fra stjernebilledet Karlsvognen, forlænge afstanden i en lige linje mellem de to bagerste stjerner i vognkassen med fem gange? Allerede vikingerne
gjorde brug af denne viden, når de skulle navigere over havene.
Finn har ikke så godt udstyr til at fotografere planeter, men han har
dog taget et flot billede af Saturn og sågar også af solen.

Amatørastronomens
værksted
Foto: Bjarne Toft Olsen
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”Månen, som jeg håber, vi får fornøjelsen af at studere den aften”.
Foto: Finn Nancke.

MEN KUN UNDER FORUDSÆTNING AF EN SKYFRI AFTEN.
Husk at tage varmt tøj på.
Ellers kan der være en chance mandag den 15/2 eller tirsdag den 16/2.
Men herefter bliver månelyset for kraftigt (henholdsvis 52 % og 63 %
synlig måne), og så er der ikke så meget at se. Finn sætter et skilt op ved
havelågen den dag, med information om der er åbent.
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Til venstre: Et billede af Hjertetågen i fuld størrelse, også kaldet Heart
Nebula, samt et katalognummer som er IC 1805. Foto: Finn Nancke.
Billedet herunder: Og Melotte 15, som er centret af Hjertetågen, som endnu ikke har et katalognr. Foto: Finn Nancke
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Øverst: Det kræver en del at holde styr på alle informationerne.
Nederst: Når en stjerne skal fotograferes, fastlåses teleskopet på en stjerne nær det objekt,
man vil fotografere, således at det følger jordens rotation gennem mange timer i løbet af natten, mens kameralukkeren er åben op til 15-20 min. ad gangen. Foto: Bjarne Toft Olsen
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Aktivitetskalender Thorøhuse
Forsamlingshus forår 2016.
Onsdag d. 6. januar
Onsdag d. 13. januar
Tirsdag d. 19. januar
Onsdag d. 20. januar
Mandag d. 25. januar
Onsdag d. 27. januar

It Cafe
It Cafe
Fællesspisning
It Cafe
Sy og strik
It Cafe

Onsdag d. 3. februar
Mandag d. 8. februar
Onsdag d. 10. februar
Tirsdag d. 16. februar
Onsdag d. 17. februar
Fredag d. 19. februar
Onsdag d. 24. februar
Søndag d. 28. februar

It Cafe
Fællesspisning
It Cafe
Sy og strik
It Cafe
Generalforsamling, Thorøhuse Forsamlingshus.
It Cafe
Åbent Hus. Forsamlingshusenes Dag.

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

4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk
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Onsdag d. 3. marts
Mandag d. 7. marts
Onsdag d. 9. marts
Mandag d. 14. marts
Onsdag d. 16. marts
Torsdag d. 17. marts
Lørdag d. 19. marts
Torsdag d. 31. marts

It Cafe
Fællesspisning
It Cafe
Sy og strik
It Cafe
Generalforsamling, Thorøhuse Bylaug
Koncert m. spisning
Generalforsamling, Tronebjerg
Vindmøllelaug

Mandag d. 11. april
Torsdag d. 14. april
Tirsdag d. 19. april
Tirsdag d. 10. maj
Fredag d. 20. maj
Mandag d. 23. maj

Fællesspisning
Strandrensning.
Sy og strik
Fællesspisning
Koncert m. spisning
Sy og strik.

Lørdag d. 25. juni

Sankt Hans Fest.
Bestyrelsen
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Pernilles reception fredag
den 15. januar i forsamlingshuset var velbesøgt.
Samtidig var der reception
for den afgående malermester Flemming.

19

Du skal vænne dig til et nyt syn her i Thorøhuse. En nymalet firmabil
med navnet: Malermester Pernille Hede. Den driftige malerpige har
byttet rolle med sin tidligere chef Flemming Hansen, så nu har Pernille
fået foden under eget tapetbord.
Bortset fra Flemming, der samarbejder med Pernille i overgangsfasen
efter 1. januar, er der ikke andre ansatte i firmaet. Pernilles ordrebog er
klar til at modtage opgaver af enhver art (næsten). Bare ring til
40891150.
”Det ser fornuftigt ud med ordrer til det lille firma her i starten af 2016,
og når det udendørs malerarbejde kan gå i gang, ja så skal det nok flaske
sig” udtaler Pernille Hede.

Foto: Palle Isaksen
Tekst: Bjarne Toft Olsen
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Natursti fra Thorøhuse til Assens
Kommunen har etableret en natursti fra Nyhuse
til Assens. På opfordring af Palle Isaksen har redaktionen gået turen nytårsdag 2016.
Stien begynder først ved Nyhuse, hvor siv og anden vegetation er slået helt i bund. For at komme
hertil må man fra Thorøhuse gå i vandkanten eller
på landevejen. Ved højvande kan det sidste anbefales.
Gode solide, vandtætte støvler vil være passende
fortøj.
Ved en rende er der etableret en fin lille gangbro med trådnet, så den ikke er
glat at gå på.
Der var overraskende mange ude at motionere netop den dag. Om det skyldes
det lune solskinsvejr med østenvind eller eftervirkninger af en fugtig nytårsaften skal være usagt, men vi mødte: Tre mountainbikere, en pige til hest, 3
hold hundeluftere, 6 personer på gåtur og en lystfisker. Derudover en person
med rolator i Nyhuse, som dog sikkert ikke tog turen langs stranden og sivene. Flere standser op og har lyst til at snakke, så afsæt god tid til turen, hvis
(når) du skal afprøve den. Vi gik helt ind til campingpladsen og hjem via stierne på slambassinerne til byskiltet ved Applus Bilsynshallen og ad
ringvejen, Torøhusevej og hjem til Ålevejen. Det
var to rigtig gode timer på årets første dag.






Prøv det.
Det er godkendt.
Korteste vej til byen med apostlenes heste.
Tak til Assens Kommune for en dejlig
natursti.
Tak til de grundejere, der med deres
tilladelse har gjort det muligt
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Åbent hus i Spinderhuset

Formand for lokalhistorisk arkiv i
Kærum Sønderby, Jørgen Madsen i
samtale med Annelise Skovgård Olsen

På Arkivernes Dag den 14. november var der en særudstilling: ”Thorøhusere –
fotos fra 1950’erne af Victor Blomme” .
Redaktionen var på pletten med notesblok og kamera.
For 25 år siden købte Kurt Christensen (billedet herunder), medlem af arkivets
bestyrelse, ved et loppemarked i Thorøhuse en gammel rusten blikdåse, der
viste sig at indeholde 400-500 kuverter med glasplader og negativer, som havde tilhørt thorøhuseren Victor Blomme, der var død et par år før .
Foto og tekst på denne side: Bjarne Toft Olsen
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Nye beboere i Thorøhuse
Velkommen til Thorøhuse. Ja, sådan plejer Thorøhuseposten at hilse på
alle tilflyttere her i byen. Nu er der faktisk ikke tale om nye folk på adressen Saltoftevej 17. Første november flyttede Birgit Andresen og Jørn
Vinge ind på adressen. Det er Birgits barndomshjem, der er tale om. Hun
er dog ikke født der, men i Middelfart. Hendes bror Klaus er derimod født
og opvokset der. Birgits far byggede huset i 1959, og Birgits mor Lis boede i huset til sin død. Nu er hele huset ved at blive gennemrenoveret, gulvet er gravet op, og der er lagt gulvvarme ned. Der er lagt nyt tag og en
såkaldt ”velfærdsknast” er omdannet til en flot stue med panoramavinduer
mod nordvest. BTO.

Foto: Bjarne Toft Olsen
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Kundeorientering / Pressemeddelelse

Foto: Jørgen Eeg Sørensen
WILLEMOES BUS OG HAARBY TURIST I SAMARBEJDE
Med virkning fra årsskiftet 2015/2016 har ejeren af Willemoes Bus
A/S, Lene Kastrup Poulsen overdraget sin busvirksomhed til Haarby Turist, som ejes af Kurt Hestehave Jensen.
Det nye samarbejde mellem Willemoes Bus og Haarby Turist styrker forretningens samlede berøringsflade betydeligt indenfor national og international kontrakt-, -firma- og turistbuskørsel.
Lene Kastrup vil fortsat være kontaktperson til Willemoes Bus afdelingens kunder, og hun viderefører dermed sit store engagement
som arrangør af turist-, forenings-, skole- og firmakørsel til ind og udland.
I den nye profil vil kontaktpersoner, telefonnumre og emailadresser være uændrede, og vi forventer, at vores kunder vil
opleve forandringen positivt.
Vores to vestfynske virksomheder er begge bygget op på tillid og
kvalitet og har en historie, der går rigtig langt tilbage Haarby Turist er stiftet af Kurt Jensens farfar i 1921, og Willemoes
Bus er stiftet som Poulsens Rutebiler & Turistfart af Lene Kastrups
svigerfar Johs. Poulsen i 1943.
Eventuelle yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Kurt Jensen telefon 64 73 16 14 eller Lene Kastrup telefon 64 71 29 10.
Med venlige hilsener
Kurt Hestehave Jensen Lene Kastrup Poulsen
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Læskur på Drejet til vinterbaderne
Thorøhuse Bylaug har søgt Assens Kommune om tilladelse til opførelse af et læskur
til områdets vinterbadere. Ansøgningen var begrundet i et ønske fra sidste års generalforsamling i Bylauget, hvor vinterbadernes interesser blev fremført.
Som det fremgår af skrivelsen fra Assens Kommune på de efterfølgende sider, blev
det et afslag. Der er anvist en klagemulighed, men Bylauget har besluttet ikke at anke
afgørelsen. BTO.

Afslag

De to billeder stammer
fra skrivelsen fra Assens Kommune.
Tilsendt Thorøhuse
Posten af Bolette
Eggers
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Juletræsfest i Forsamlingshuset.
Søndag den 29. december var der traditionen tro
juletræ i forsamlingshuset. De ældre fra klokken
14 til 16 og børnefamilier
fra 16 til 18.

Vestfynskoret sang
danske og engelske
salmer og sange under direktion af Jens
Jørgen Poulsen.

Sognepræst Rikke Graff
læste julefortælling af
Selma Lagerlöf
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Fibernet

Så er nedgravningen af Fibernet ved
at være slut. I skrivende stund mangler kun Skolebakken og finish andre
steder. Det har været en stor omgang
siden starten af november. Uheldigvis har der ind imellem været gravet
andre ledninger over. Men der er hurtigt blevet oprettet forbindelse igen.
De røde mænd har pænt ringet på og
bedt os om at flytte bilen og undervejs svaret pænt på vores utålmodige
spørgsmål. Og rigtig mange har
meldt sig til her undervejs.
Nu kommer den sidste fase med at få
installeret boksene i huset og blive
tilsluttet. Det er allerede sket henne i
Nyhuse.

Jeg har fået mange spørgsmål om asfalten.
Her er svaret fra Entreprenørgården:
Når sådanne gravearbejder er meldt
færdige, gennemgår vi dem altid.
Lige med hensyn til asfalt skal vi nok
væbne os med tålmodighed. Renderne
skal fræses af, og der skal lægges slidlag
på.
Men det sker formentligt først til foråret.
God fornøjelse med jeres nye fibernet.
Tekst og foto: Bolette Eggers
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BADEBROEN THORS NYTÅRSKUR MED BØLGERNE

Så er det yderste af vores gamle del af badebroen løftet væk af vindstød med
stormstyrke d. 30 og 31. december 2015.
For tre år siden var det den inderste del af broen, der blev løftet væk, og den
yderste blev stående. Så kom Assens skibsværft og lavede bropiller af jern
dybt ned i sandbunden, så det holder. Bylauget, som engang fik overdraget
ansvaret for dette smertensbarn, må nu ud og søge nye penge, og så er det slut
med bro om vinteren.
Bolette.
Foto: Lasse Lauridsen
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Fibernet og ”Håndværkerfradrag” i 2016.

Bolette Eggers fra Thorøhuse Bylaug har fået følgende oplysninger fra Energi
Fyn.
Regeringen, Dansk Folkeparti, Alternativet, Socialistisk Folkeparti og Konservative indgik den 6. november aftale om Bolig Jobordningen for 2016 og 2017.

Ordningen træder i kraft den 1. januar 2016 og giver mulighed for, at
borgerne kan få op til 12.000 kr. i fradrag ved en række boligforbedringer.

En af de forbedringer, som giver fradragsmulighed er:
Tilslutning til bredbånd (nedgravning og indskydning af kabler på
egen grund samt opsætning af modtageudstyr til mobilt og fast trådløst
bredbånd på boligens ydre rammer).

Med andre ord vil borgerne fra 1. januar 2016 kunne få et ligningsmæssigt fradrag for udgifterne som vedrører arbejdslønnen til etablering af eksempelvis fibernet på borgerens egen grund.
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Dansk Energi har arbejdet for, at bredbånd blev omfattet BoligJobordningen, som ikke mindst giver bedre muligheder for at
højne tilslutningsprocenterne til fibernettet.
Hvis det eksempelvis koster 3.000 kr. i arbejdsløn at blive tilsluttet fibernettet (gravearbejde/nedlægning af kabler/rør) på
borgerens egen grund, så vil borgeren således kunne få et fradrag for hele den lønudgift. Fradraget er 1/3, altså 1.000 kr.,
hvorefter den reelle omkostning for borgeren ved tilslutningen –
for så vidt angår arbejdslønnen – jo ender på 2.000 kr.

Grav Selv løsningerne er ikke fradragsberettiget, da det er udvendig
arbejdsløn, der er berettiget, og da beboeren selv graver, kan der ikke
blive trukket noget fra der.
Hvis I får gravet ind i år 2015, men ikke tilsluttet før næste år, så vil
vi sende fakturaen i 2016, og dermed kan I få det med i den nye ordning.
Lilja Brandstrup Andersen
Key Account Manager
EnergiFyn

Foto: Bjarne Toft Olsen
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Thorøhuse-cabaret 2015

Så lykkedes det...igen! Første fredag-lørdag i november var der for andet år i træk cabaret i forsamlingshuset. 2014 var arrangementet flot
besøgt. Men 2015 var fuldstændig overvældende. Der var totalt udsolgt...endda med et par ekstra stole. Og vores gæster fik, hvad de forventede, både hvad angår bespisning og underholdning. I presseanmeldelsen mener man endda, at publikum står på spring, hvis show'et fortsætter til næste år. Tak for det. Økonomisk var det også en succes. Vi
kunne overbringe tyve tusinde kroner til forsamlingshusets trængte kasse. Desuden var der blevet råd til fire nye trådløse mikrofoner. Ikke så
ringe endda...som de siger vest for Lillebæltsbroen.
Med hilsen fra Cabaretholdet.

Indsendt Af Hanne
Yderstræde og Helge
Lerche

Foto: Annelise
Skovgård Olsen
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Årets første lam på Thorø.
Taget 13. januar af
Palle Isaksen

Gammel jolle efterlyses
En gammel træjolle – helst klinkbygget – søges til et helt særligt formål i
Thorøhuse.
Den må gerne være gammel og behøver ikke at være sødygtig.
Henv. Jørgen Eeg, Ålevejen, tlf. 2147 0639 eller mail joergeneeg@gmail.com
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Ahlberg, Ek & Roswall (S) i
Thorøhuse Forsamlingshus lørdag d. 19. marts.

Den svenske trio Ahlberg, Ek & Roswall optrådte også i forsamlingshuset for 3 år siden. I mellemtiden har de udgivet yderligere 2 anmelderroste cd’er og optrådt på en række af verdens største folkemusikfestival’er, og senest her i vinter har de også været på en Japan-turne.
Trioen har med sit blændende samspil, fantasifulde arrangementer og
omsorgsfuldt udvalgt repertoire etableret sig som et af de mest spændende og populære navne på den internationale folkemusikscene. Deres musik kendetegnes af påvirkninger fra både populær- og barok
genren, stor klanglig bredde og stor virtuositet. Se også
www.ahlbergekroswall.se.
Koncerten bliver med spisning kl. 18 og koncert kl. 20. Billetter
125/125 kr. bestilles hos Jeppe på tlf. 22871053.
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Strandrensning
TORSDAG d. 14. april kl.19.00 2016
Vi mødes ved forsamlingshuset og samler
skrald ca. 1 time. Derefter giver Bylauget
hjemmebag med kaffe/te/øl og sodavand til
ungerne i forsamlingshuset.

Vel mødt. Bestyrelsen. Thorøhuse Bylaug.
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug
Torsdag d. 17. marts 2016 kl. 18.30.
Spisning fra 18.30 - 19.30 - Wienerschnitzel med gemüse. Pris: 80,- kr.
Tilmelding til spisning til Bente Hyldgaard senest mandag d. 14.
marts på mobil: 6165 4640 eller mail: bhygaard@gmail.com
Generalforsamling kl. 19.30 - med kaffe/te og lagkage
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
Valg af dirigent.
2.
Valg af referent.
3.
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/
formanden.
4.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet v/kassereren.
5.
Forslag fra bestyrelsen.
6.
Forslag fra medlemmerne senest 2 uger før til formanden.
(Bolette Eggers - mail: bolette.eggers@mail.dk )
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Palle Isaksen og Lasse Lauridsen er på valg til bestyrelsen
og modtager genvalg.
Bente Hyldgaard og Niels Nielsen er på valg som 1. og 2.
suppleant og modtager genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
Preben Hansen stiller op til revisor.
Palle Jensen stiller op til revisorsuppleant.
9. Fastsættelse af kontingent.
Forslag: kr. 100,- pr. medlem.
10. Evt.
Forskønnelsesprisen
Projekt Hjælpende hænder
Det er muligt at betale kontingent for 2016 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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Tilflyttere
Hvem har købt Saltoftevej 9 (Blommes hus eller Torunns hus) ?
Endelig endelig er det solgt. Og til hvem: Lars og Charlotte Hejgaard fra
Assens.
De vil rive ned og bygge nyt. Så får vi nye beboere igen i Thorøhuse og på
Saltoftevej.
Vi glæder os til at byde dem velkommen og vil præsentere dem i
majnummeret.
Bolette. Landsbyambassadør.

Og hvem har så købt Rie og Otto
Malmmoses hus?
De nye på Markledet 13 flytter ind d. 1. marts
og hedder
Katja og Torben Blicher med Theo
på 15,5 mdr.
Bolette.
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Fuglene letter mod vinden
Fuglene letter mod vinden er titlen på en sang, spillet og sunget af musikgruppen Tørfisk. Sangen er skrevet af nuværende biskop i Ålborg Stift Henning Bro og omkvædet lyder:
Lev dit liv mens du har det
Lev det i stilhed og storm
Se, fuglene letter mod vinden.
I modvind ta’r livet sin form
Måske jeg før havde hørt sangen uden egentlig at høre den, men den eftermiddag til det årlige julearrangement i Thorø huse forsamlingshus den 29.
december for nogle år siden, hæftede jeg mig ved den. Det var marineforeningens shantykor, der sang til lyden af harmonika. Udenfor blæste det
kraftigt, der var skum på bølgerne. Levende billeder til sangen om fuglene,
der letter mod vinden…
Billedet af modvinden er for mig som billedet af drager fra eventyrene.
I præstegården i Sønderby bor en lille dreng. Han hedder Knud, og han er
glad for at få læst historier højt, også dem hvor prinserne slås mod dragen
for at vinde prinsessen og det halve kongerige.
Om det er fra eventyrerne, eller om det bare er noget, der ligger i små drenge, ved jeg ikke, men da han gik i børnehave, var der en periode, hvor der
hver morgen, inden han skulle afsted, lige var noget han skulle nå.
Med nattøjet på hoppede han direkte i gummistøvlerne. Han havde nemlig
travlt. Han greb sit sværd og sit skjold, som var et aflagt plasticlåg, og så
drog han ud i skoven, som vi kalder den nederste del af haven. Han skulle
ud at slå dragen ihjel.
Med en enorm energi og et fantastisk mandsmod for så lille et menneske,
forsvandt han ind mellem træerne.
Når madpakkerne var smurt, og der var kommet styr på resten af tropperne,
vendte den lille høvding eller ridder af Sønderby tilbage. Og det strålede ud
af ham, hvem der havde vundet kampen. Han havde kæmpet mod dragen og
vundet!
Jeg har aldrig set den drage, Knud kæmpede mod. Men jeg tror ham, og jeg
forestiller mig, hvordan den så ud, også når den sprøjtede med ild.
For den lille dreng er dragen virkelig, ligesom de mørke kræfter i en eller
anden skikkelse for ethvert menneske er virkelig, og ligesom modvinden i
vort liv er virkelig.
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Der er meget, der dagligt skal bekæmpes, for at det gode kan sejre. Og
Jesus gik forrest i kampen. Og han sagde til sine disciple:
”Gå ud i al verden og prædik evangeliet for hele skabningen”
Men hvordan i al verden skulle de så kunne det? De mænd, der i påskedagene enten var for bange eller for søvnige til at forsvare ham, da han blev
pågrebet natten til langfredag. De mænd, der var for tvivlende til at tro
kvindernes budskab påskemorgen…
Jesus havde såmænd grund nok til at forkaste dem, glemme dem, kassere
dem og lade dem repræsentere en tid, der nu var forbi og så lade dét være
det. Han kunne have besluttet sig for at finde klogere og stærkere redskaber for sin mission.
Men det gjorde han ikke.
I stedet slog han dem til sine riddere. Nu da han måtte forlade verden –
den jord og det liv, de havde været fælles om – pålagde han dem aldrig at
glemme ham, men at bringe hans budskab videre.
Og sådan slår han i vor kristne dåb enhver af os til ridder.
-Vær ikke bange, siger han til os, hverken for drager eller slanger eller
dæmoner, men mand dig op og gå i kamp! Jeg giver dig korsets rustning
på, og med dig har du det stærkeste våben, nemlig Guds ord.
Bekæmp alt det, som river dig væk fra din Gud. Spring i gummistøvlerne
eller træskoene hver morgen med samme iver som en lille dreng, der slet
ikke kan vente med at tage kampen op. I medvind og modvind.
Godt nyt år.
Rikke Graff er blevet inviteret til at skrive en
Pastoren.
klumme til Thorøhuse Posten, i dette nummer
og i fremtiden. Velkommen hertil og tag godt
imod Rikkes budskab. BTO

Meddelelse:
Der afholdes interessentskabsmøde i
Tronebjerg Vindmøllelaug
torsdag den 31. marts 2016 klokken 19.00 i
Thorøhuse Forsamlingshus.
Dagsorden ifølge lovene.
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Og vinderen er - - Ja, der er vist ingen tvivl om, at Thorøhuse Forsamlingshus er topscorer i
Superbrugsens støtteindsamling. I skrivende stund kendes beløbet ikke, men
mon ikke der bliver råd til det el-klaver som bestyrelsen har ønsket sig?
(foto: Jeppe Nielsen)

6 /1 - 2016 var jeg mødt op til IT cafeen, da jeg havde nogle problemer med min computer.
Jeg fik en flot behandling af Lars, som straks løste mit problem.
Jeg er glad for og stolt af at bo i
vores lokalsamfund, hvor man
hjælper hinanden.
Lars skal hermed have stor ros
for sin frivillige indsats.
VH Lisbeth Markledet 9
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Jørgen Eeg Sørensen har
”fanget” et morgenfoto
fra i dag (3. januar). Et
helt utrolig sky-skulptur
(”skylptur?”) over solopgangen.
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THORØHUSE FORSAMLINGHUS
GENERALFORSAMLING
FREDAG DEN 19. februar 2016 kl.18.00

DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Formandens beretning
Forelæggelse af regnskab
Kontingentfastsættelse
Behandling af indkomne forslag. (forslag fra bestyrelsen - nye vedtægter)
6. Valg af bestyrelse:
a) Pernille Hede – modtager genvalg
a) Inga Rosenkjær – modtager genvalg
a) Jeppe Nielsen – modtager genvalg
a) John Pedersen – modtager genvalg
b) Valg af bestyrelsessuppleant. Eva Christensen
– modtager genvalg
c) Valg af revisor. Kurt Pedersen og Birthe
Hansen – modtager genvalg
d) Valg af revisorsuppleant. Uffe Pihl modtager
genvalg
7. Eventuelt
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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: vivian-ole@privat.dk
Kasserer

Ursela Nielsen, Jacob Gades Vej 11, tlf.
Email: ursela.hanshenrik@mail.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)

Thorøhuse d. 8. april 2015.
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Måger

Tosser

Ålekrager / BTO

Ja, menneskene er tossede. Vi dyrker kun pælesidning for måger sammen med ålekragerne. Vi
er sikre på at vinde.

Ålekrager

Vidste du, at pælesidning
er en konkurrence, hvor
deltagerne skal opholde
sig længst mulig tid siddende på hver sin pæl, der
ofte er slået ned i vand ?

