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Den 5. august var der udflugt til Æbelø. Læs beskrivelsen inde i bladet. 
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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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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 19. januar 2015 

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

Redaktøren har ordet 
 

 Skal vi have en fibernetforbindelse her i Thorøhuse? Meninger er der 

mange af, og Energi Fyn, der står for projektet, har gjort et stort forarbejde 

for at oplyse om alle lyksalighederne. Der har været borgermøde i forsam-

lingshuset, der er husstandsomdelt information til alle adresser, og endnu en 

gang bliver der informationsmøde i forsamlingshuset. Jeg besøgte forleden 

de nye beboere på Slippen 1, og for dem var det vigtigt med en hurtig og 

stabil forbindelse. Gad vide, om de får deres ønske opfyldt. 

Det er et krav fra selskabet, at mindst 50% af samtlige 151 husstande tilmel-

der sig. Og det er netop her den store udfordring ligger. Her bor mange pen-

sionister og andet godtfolk, som ikke spekulerer nærmere over upload og 

downloadhastigheder og tv i HD-kvalitet. Endvidere er her en del sommer-

huse, hvor motivationen for at anskaffe fibernetforbindelse kan ligge på et 

meget lille sted. Forleden dag fik vi brev om, at der trods kraftig agitation 

stadig mangler 60 underskrifter.  

På Helnæs, i Snave, Brydegård og i Dreslette har de sagt ja tak. De har set, 

at det er fremtiden, hvis udviklingen i landdistrikterne ikke skal gå i stå, og 

bosætningen skal øges. Det er simpelt hen fremtiden, mener de. Men hvad 

mener Throrøhuserne?  

Uanset om du er for eller imod, så er de vigtigt at tage stilling.  

 

Jeg er tilmeldt, er du? 

Bjarne Toft Olsen 
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Overvågning af vand og natur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at kunne prioritere indsatsen med at beskytte natur og miljø er der 

løbende brug for viden om naturens tilstand og udvikling. Naturen skal 

derfor overvåges. 

Det nationale overvågningsprogram (NOVANA) tilvejebringer viden om 

miljø- og naturtilstanden. Formålet er at dokumentere effekterne af den 

eksisterende miljøindsats, og programmet medvirker til at skabe grund-

laget for den fremtidige miljøforvaltning. 

  

I udvalgte naturområder analyseres vegetation, jordbund og grundvand i 

en række punkter, hvis positioner fastlægges ved hjælp af en GPS. I det 

Foto: Jesper Vagn Christensen, Naturstyrelsen 
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enkelte GPS-punkt sættes en ramme (se foto) med 16 knudepunkter. 

Her bestemmes de plantearter, som en pind berører, og man får her-

ved et udtryk for, hvor meget de enkelte plantearter dækker. 

Artslisten fra rammen suppleres op med de arter, der er i en 5 m cir-

kel omkring centrum af rammen. 

  

Naturstyrelsen står for at indsamle oplysninger om naturtyper og 

arter og indtaster resultaterne i den landsdækkende database 

”Danmarks Naturdata”. Aarhus Universitet sammenstiller herefter 

de landsdækkende resultater i en national rapport. 

  

Ved Torø Huse forekommer der strandengsvegetation med bl.a. 

strand-malurt, harril og strand-asters. Der er også forekomst af lidt 

mere sjældne arter som strand-salat og eng-klaseskærm i området. 

  

 

 

 

 

Margrethe Vestergaard har på en af sine hyppige ture mødt en 

”kratlusker” her ved Thorøhuse. Det var biolog Jonas Hansen fra 

Naturstyrelsen, der var i felten. Efter en snak fik Margrethe følgende 

tilsendt: 

Hej Margrethe 

Med 10 prøvefelter med hver 16 punkter giver det 160 punkter ved Torø. Det er i 

øvrigt det normale ved vores stationer. 

Sidst vi var ved Torø var i 2011 eller 2012, det husker jeg ikke nøjagtigt, men kan 

tjekke det, når jeg kommer på kontoret. Vi skal sandsynligvis besøge arealet igen 

en gang inden for den næste 6 årige periode. 

Med venlig hilsen  

Jonas Hansen, Biolog 
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Rejsebrev fra Nordøstgrønland 
Thorøhuse Posten har med mellemrum bragt rejsebeskrivelser, som er  optaget i bla-

det på opfordring fra undertegnede. Det har hver gang været Thorøhusere eller andre 

med tilknytning hertil, der har leveret beskrivelserne. Denne gang har jeg tildelt mig 

selv spalteplads til en ikke helt almindelig rejsebeskrivelse. 

 

Gensyn med Scoresbysund i sommeren 2014 
Annelise og Bjarne på Ålevejen 11 blev i 1972 som nyuddannede lærere på hen-

holdsvis 22 og 24 år ansat ved det grønlandske skolevæsen med tjeneste i Scoresby-

sund. I sommer dette år genså vi stedet sammen med vores datter Lena, som blev 

født der i 1974. Det blev et tankevækkende gensyn med steder, storslået natur og 

ikke mindst en meget venlig befolkning (læs ”gamle elever”). 

Turen til Nordøstgrønland går fra København til Sønder Strømfjord. Derfra videre 

over indlandsisen til Kulusuk på Østgrønland, og så er næste stop Konstable Point – 

en grusbane inde i fjorden. Igen skiftes maskine fra fastvingefly til helikopter. Maski-

nen tager kun 4 personer ad gangen, så ventetiden er lang for de sidste. Nu er der kun 

ca. 15 min flyvning tilbage, inden vi daler ned i heliporten ved Scoresbysund, men vi 

ankommer dog samme dag, som vi tog af sted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reservebetjent 

Hans Henrik og 

redaktøren på træ-

ningstur i selskab 

med første forsy-

ningsskib. 

 

Foto: Susanne Jars 
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”90 års fødselsdagen” 
Byen Scoresbysund fyldte 90 år den 17. august 2014. Byen ligger lidt nord for den 

70. breddegrad på Østgrønlands kyst nord for Polarcirklen. Der er intet nordligere 

end denne by, bortset fra vejrstationer.  I dag har byen, som så mange andre byer, 

fået et grønlandsk navn Ittoqqortoormiit - ”stedet med de store huse". 

Kaptajn Einar Mikkelsen, ”Miki”, grundlagde byen i 1924 som et resultat af stigende 

norske interesser i det nordøstgrønlandske område. Fra dansk side blev det fremført, 

at hele den grønlandske ø skulle have tilhørsforhold til Danmark, ikke kun Vestgrøn-

land. Et andet argument for at etablere bosættelsen var et ønske om at optimere 

fangstmulighederne for den befolkning, der boede i Tasiilaqområdet. 

Som dansk lærerpar, udsendt af Grønlandsministeriet, blev man også dengang rigtig 

godt modtaget af lokalbefolkningen i 1972. Vi forblev trofaste mod stedet i 3 år, 

hvorefter vi som så mange andre tog til Danmark med vores nyfødte for at fortsætte 

lærergerningen. Netop hjemkommet fra en 12 dages ferietur til denne skønne plet har 

vi fået stof til eftertanke efter 39 års fravær. 

Udviklingen er nærmest eksploderet. Infrastrukturen har taget et kvantespring. Man-

ge har adgang til internet, herunder Facebook. Mobiltelefoner er hvermandseje, og 

det vel at mærke smartphones i topmærker som I-phone og Samsung. Der er satellit-

tv i næsten alle huse, og der er ugentlige flyforbindelser med Air Greenland samt 

forbindelser til/fra Island lige så regelmæssigt, så isoleret kan man ikke længere kal-

de samfundet. Vejnettet er godt udbygget, altså veje af grus og sten, hvor kun fire-

hjulstrækkere og ATVer kan klare sig. Der er rigelige mængder af vand til alle huse 

om sommeren, og man arbejder på et net af ”vintervand” med varmeledere omkring 

vandledningerne. I dag kan byen prale af en minihal til sport, samt en vuggestue/

børnehave. 

Nanok er det 

grønlandske ord 

for isbjørn.  

 

På en sejltur var 

vi bare 5 meter 

fra dette prægti-

ge eksemplar. 

En påhængsmo-

tor på 115 hk 

gjorde, at vi kun-

ne komme hur-

tigt væk 

 

Foto: Bjarne Toft 

Olsen 
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Men har alle disse åbenlyse forbedringer så medført en øget bosætning i byen? Paradok-

salt nok er svaret nej. Befolkningstallet er faldet fra 539 (2006) til 472 (2011). Nyere tal 

har det ikke været muligt at skaffe. Og nu vi er ved paradokserne, ja så står de nærmest i 

kø for at blive forklaret. 

En grønlandsk ung mand m/k under 18 år kan frit købe en jagtriffel og et haglgevær i den 

lokale butik. Ammunition til begge dele ligger frit tilgængeligt på hylderne i butikken i 

børns øjenhøjde. Men det er umuligt for samme unge menneske at købe en pakke smøger 

eller en øl. Paradoksalt vil mange tænke. 

Byen har sundhedscenter med dansk uddannet læge og to sygeplejersker, men noget så 

almindeligt som en fødsel kan ikke klares på stedet. Som fødende kvinde må du rejse til 

storbyer med narkoseberedskab ofte en måned før fødsel. Dette kunne klares på stedet for 

40 år siden – uden telemedicin. Er det et fremskridt eller - ? 

En dansk kvinde afholder kurser i guidning for kajaksejlere med lokale deltagere, nu med 

praktisk og teoretisk eksamen og diplom. Men hvorfor skal en pædagog fra Danmark lære 

grønlændere en urgammel lokal færdighed? En fotoudstilling på det lokale museum vid-

ner om mange kajaksejlere i byen i ”de gode gamle dage”. Ja, paradokser er der nok af. 

Eleverne i den topmoderne folkeskole kan nyde godt af lækre lokaler, gratis morgenmad 

og frokost samt interaktive tavler i alle lokaler. Ikke som for 40 år siden, hvor vi fumlede 

med spritduplikator og anskuelsestavler. Men der er mangel på uddannede lærere, så de 

ældste elever må tage 8. og 9. klasse i andre større byer, enten i Tasiilaq eller i Vestgrøn-

land. 

I januar 2009 trådte en omfattende kommunalreform i kraft for Grønland. Alle de små 

kommuner er nu samlet i fire store kommuner. For Scoresbysunds vedkommende hedder 

kommunen Sermersooq, og den omfatter foruden Ammassalik på østkysten også byer som 

Ivittuut, Paamiut, Nuuk på vestkysten. Om der var tale om et fremskridt er et åbent 

spørgsmål. Spørger man den tidligere lokale borgmester i Ittoqqortoormiit Erling Madsen, 

er han ikke i tvivl. ”Storkommunen styres fra Nuuk”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolen i Sco-

resbysund 

anno 2014. 

Ejnar  

Mikkelsen 

Aluarpia 

 

Foto: Bjarne 

Toft Olsen 
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Ittoqqortoormiit har mistet indflydelse, og nu truer en økonomisk udlignings-

model byen, da man skal aflevere 56 mill. kr. til fællesskabet. Det vil få drama-

tiske konsekvenser, og skrækscenarierne står med flammeskrift. Endnu et inci-

tament til fraflytning? Man kunne fristes til at tro, at det da også var hensigten. 

 

Det var et fantastisk dejligt gensyn, selv om den globale opvarmning har sat 

tydelige spor både til lands og til vands. Isbjørnene har det skidt, da fangstmu-

lighederne for dem er stærkt reduceret. Vi var heldige på en sejltur at komme 

ganske tæt på en bjørn, der svømmede i vandet. Senere så vi to bjørne på land 

mellem husene i et nedlagt udsted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Af andre store oplevelser skal nævnes en kajaktur – altså i moderne havkajak af 

glasfiber. Og så fik vi smagt fjeldørred, moskusokse, narhval og isbjørn. Første 

skibs ankomst var også et højdepunkt med raketter og masser af følgebåde i 

vandet. 

Nu er den første sne faldet i byen, og solen forsvinder 14. november, og vi sid-

der tilbage i Danmark med gode minder og funderer over livet deroppe nordpå. 

Heldigvis har vi en masse billeder fra både dengang i begyndelsen af 70erne og 

fra vore gensynstur. 

Bjarne Toft Olsen 

 

 

Skolen i Scoresby-

sund anno 1972 

 

Foto: Annelise Skov-

gård Olsen 
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HVORFOR FLAGER I? 

Sådan er der mange, der spørger, når de ser, at vi som regel har 

sat Dannebrog på hel om søndagen.  

Svaret er: Det er netop, fordi det er søndag, og at vi har noget at 

glæde os over! 

Der er faktisk mange flagstænger i Torø Huse, og det er så 

smukt, når vi husker at flage ved særlige begivenheder. Så hvor-

for ikke også gøre det på ganske en almindelig søndag! 

Tænk hvis alle huse her havde en flagstang og brugte den!  

Lene og Jørgen – Ålevejen 3 

Foto: Jørgen Eeg 
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Skraldespandene væk fra gadebilledet.                     

 
 
På bestyrelsesmødet den 21. august drøftedes vore skraldespande i 
byen. De står flere steder fremme i flere dage før og efter tømnings-
datoen. Det gælder især de steder, hvor det er sommerhuse eller 
ejeren kun bebor huset periodevis eller er midlertidigt udrejst. 
 
Vi har fået flere henvendelser, hvor folk har gjort os opmærksomme 
på, at det ikke pynter op i vores ellers dejlige og pæne by.  
 
En tom skraldespand ved sit hus er også et signal til ubudne gæster 
om, at her er nok ikke nogen hjemme. Også derfor er det en god idé 
at få den væk fra gaden. 
 
Bestyrelsen opfordrer til, at man hver især overvejer, om man kan 
placere sin skraldespand et mindre synligt sted. Hvis man ikke selv 
kan sætte den frem tirsdag aften og tage den ind efter tømningen 
onsdag, kan man måske få en naboaftale om denne lille hjælp, så 
den ikke står fremme i dage- eller ugevis. Eller om der er en skole-
elev i byen, som kunne få en lille tjans og en skilling. Eller en helt an-
den løsning. 
 
Tænk over, hvordan du kan yde dit bidrag til at værne om naturen og 
vores by.  
 

Palle Isaksen/Bylauget. 
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Vi graver og roder på Ulkestræde 4! 

 

Vi vil den kommende måneds tid komme til at grave og støje en del på 

Ulkestræde 4 for at få ryddet op efter en gammel tjæreforurening. 

Forhistorien er, at min onkel (Knud Lund, som flere gamle Torøhusere 

vil kunne huske), som ejede huset før os, i sin tid fik lavet en offentlig 

kortlægning af mulig tjæreforurening på grunden. Kortlægningen viste, 

at forureningsniveauet på vores arealer ligger og svinger lige over og 

lige under grænseværdierne for acceptabel/farlig forurening. Min onkel 

tilmeldte sig derfor den såkaldte ”værditabs-ordning”, som betyder, at 

man på et eller andet tidspunkt vil få offentlig støtte til at få fjernet den 

forurening, der ligger over grænseværdierne. 

Region Syd har nu fået bevilget penge fra staten til at rydde op på vores 

grund. 

Det betyder i praksis, at vi på ca. halvdelen af vores arealer skal have 

gravet minimum ½ meter jord af og have lagt ny jord på. Den afgrave-

de jord skal samtidig køres væk og renses/destrueres. Og sidst men ikke 

mindst skal vi efter hele den omgang have genetableret fliser, bede og 

perlegrus-arealer. Alt dette betyder, at vi får en del trafik med gravema-

skiner og lastbiler i uge 46-50. 

Til jer, der kender vores grund, kan vi sige, at vi skal have gravet den 

lille have og terrasse på Ulkestræde-siden af huset op. Det samme gæl-

der vores indkørsel. Så vi kommer nok til at genere trafikken på Ul-

kestræde lidt. Se de røde markeringer på tegningen, der viser, hvor en-

treprenøren skal grave. I haven ned mod vandet skal vi have gravet 5 

felter op. Se de gule markeringer på tegningen. 

Rent praktisk er det Region Syd, der er ”bygherre” på opgaven. Vi har 

naturligvis forklaret både Region Syd og entreprenøren om de vanskeli-

ge adgangsforhold i Torøhuse og bedt dem vise hensyn til hertil under-

vejs i grave-arbejdet. Vi ved endnu ikke præcis, hvordan de vil løse op-

gaven. 

 

Tekst og billede indsendt af Jane Eis Larsen 
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Foto: Bjarne Toft Olsen 

Jane Eis Larsen forklarer avisens udsendte om oprensningen på den forurenede 

grund. Det er Niras konsulentfirma, der har udarbejdet rapporten om 

”Afværgeforanstaltninger vedr. forurenet jord” for Region Syddanmark 

Skrotpræmie  
 

Der blev indsamlet 5870 kg skrot på Drejet i au-

gust. Det gav et overskud på 3100 kr. fra Dansk 

Returmetal. Beløbet blev doneret til forsamlings-

huset. 

BTO 
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KUKKEREN PÅ ÆBELØ 

 

......fandt vi ikke, men vi havde en helt fantastisk oplevelse, da vi besøgte 

Æbelø tirsdag d. 5. august. Desværre var vi kun 6 deltagere af de mange 

interesserede, der havde mulighed for at være med. Vejret var helt per-

fekt, og vi brugte dagen på at vandre de 15 kilometer (3 gennem vand, 3 i 

sand og resten på sti og skovveje), samt at nyde vejret og naturen. Stor 

tak til Jeppe. Håber vi kan gentage succes’en. Måske er der  andre, der 

kan byde ind med lignende oplevelser i Guds fri natur. 

  

Endnu en kratlusker. 

 

Bjørn Birkely  

Nielsen har indsendt 

tekst og foto.  

Se også forsidefoto 

Borgermøde tirsdag d.21. oktober i Forsamlingshuset  

 17.00-19.00 om SAVE-registrering af den gamle bydel i Thorøhuse. 

 
Bordene var stillet op til bankospil om torsdagen, så der var i hvert fald pladser nok, tænkte 

jeg. Men 5 min. over 17.00 var der 51 tilhørere. 

På Bylaugets vegne præsenterede jeg de to oplægsholdere og gav mødet overskriften:  Fra 

Myte til fakta. 

Peter Jacob Rask, Plan og Kultur, Assens Kommune: fortalte, at han var nyansat fra 1.april 

2014 og arbejdede med landsbymiljøpuljen. Her skulle han bevare og forny, og til det arbejde 

skulle han bruge nogle retningslinjer som værktøj. Han understregede, at det ikke var et tillæg  

til Lokalplanen fra 1996, men en uvildig registrering. 

Lars Lund, arkitekt fra Niras: præsenterede sig som den uvildige registreringsmand. Han 

har arbejdet med sådanne sager i 6 år. Han skal lave en dokumentation, et sæt retningslinjer, 

hvad man må uden at ødelægge helheden, et fortolkningslandskab, registrere kulturværdier til 

bevarelse, et værktøj for Peter Rask og hans kolleger, når Assens Kommune skal tage stilling 

til renoveringer/tilbygninger, altså en registrant i moderne form. 
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Hvad er en SAVE-registrering: (Survey of Architectural Values in the Environ-
ment) 
- En systematisk måde at vurdere husets sjæl = bygningsværdi 

- Arkitektur - er det et smukt hus? 

- Kulturhistorie - har huset en særlig funktion eller type? 

- Miljø - hvad betyder huset for bybilledet? 

- Originalitet - hvor velbevaret er huset? 

- Tilstand - hvordan har huset det? 

Hvis huset er en ruin, skal det være en vigtig ruin for at være bevaringsværdigt: fx Hammers-

hus. 

Hver registrering får en karakter fra 1-9.  

1 er det bedste, 9 det dårligste. Forsamlingshuset har en funktion, selv om det ikke er en arki-

tektonisk perle. Peter Rask (kommunen) skal så danne sig en mening på baggrund af registre-

ringen. 

Lars Lund viser et frontpartibillede af Thorøhuse taget fra Drejet: Skal alle huse være hvide, 

eller må der gerne være huse med blank mur som differentiering. Husene er små og folk vil 

gerne have flere kvadratmeter. Hvordan kan man åbne for flere muligheder? 

Debat: 
Palle Isaksen synes, at retningslinjer lød som stramninger og smagsdommeri. 

Peter Rask henviste til, at man i Thorøhuse må bygge til skel, at byggeprocenten er høj, og at 

man skal se på kvaliteterne. 

Max Rasmussen spurgte, om det var en modernisering af registranten. Han fik et ja. 

Michael (Ulkestræde), ville have konfirmeret, at det ikke var et tillæg til lokalplanen, altså in-

gen jura. Det konfirmerede begge oplægsholdere. 

Lars Lund (Niras): Lokalplanen er ikke præcis. 

Bolette: Der er et dilemma mellem fortolkning og jura. Det er kommunen, der har fortolknings-

retten. Gav eksempel på enkeltfagsvinduer med kitfals, som Niras havde foreslået til Slippen 1. 

Lars Lund (Niras) sagde, at det nogen gange var billigere at lave det “bevarende”, viser forsk-

ning fra Rådvad, men at der skulle være rimelighed i rådgivningen. 

Lars Bo Lindegaard (Slippen) har købt et gammelt hus og er løbet ind i konflikt med kommu-

nen. Derfor ligger alt stille. 

Lars Lund (Niras) må se på det og vurdere, om det kan svare sig at bevare det gamle. Kommu-

nen kan give tilskudsmidler, men ingen sagsbehandling her på mødet. 

Henrik Holm-Nielsen (Fiskerstræde): Vi skal beholde det smukke i området, kan vi ikke mødes 

ved huset med alle parter (kommunen og ejere) og vurdere. 

Peter Rask(kommunen) ansat 1. april: Jeg tager altid ud og ser på huset, ring til mig.  

Lars Lund (Niras): Det er svært med lokalplanen at få overblik over, hvad man må og ikke må. 

Det skal altid være en konkret vurdering. 

Lise Arnecke: Vil gerne have at registrant og lokalplan bliver overholdt. For mange dispensati-

oner. 

Lusiné Støvring, Drejet: Hvor lang tid tager registreringen? 

Lars Lund (Niras): En måneds tid. Er ikke begyndt endnu. 

Jørgen Jensen (Barkegryden): Der bor mennesker i de bevaringsværdige huse. Ejendomsmæg-

lerne synes, det er sværere med disse huse. Især med stråtag.  
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Peter Rask (Kommunen): Tilskud til stråtag. Kontakt mig mht. pulje til renovering at stråtag. 

Bolette: Hvornår er et hus “nedrivningsværdigt”? 

Peter Rask (Kommunen): Man vil se på bygningskrop og byens historie. Vil nødigt svare. 

Lars Lund (Niras): Det er en konkret vurdering. 

Jørgen Overgaard: Nedrivning muligt, hvis man bygger et nyt efter lokalplanen, det er restriktivt 

at lave en plan for hvert hus, andre huse er pudset og malet, hvorfor må man så ikke lave det 

samme? 

Lars Lund(Niras): Registreringen bliver ikke et fikst og færdigt resultat for hvert hus, men en 

vejledning, det er byens karakter at husene er forskellige. Rådvad har lavet forskning, at de gam-

le murede facader er billigere i længden end pudset og malet. 

Jørgen Overgaard: Vanskeligt at forstå at naboen har fået lov. 

Lars Lund (Niras): Man bør overveje, at man gør det for at bevare byens miljø, spørg efter Pe-

ters renoveringspulje. 

Bjarne Toft: Trævinduer eller plastvinduer. 

Peter Rask (kommunen): Alle forhold kommer med i vores overvejelser. 

Lars Lund (Niras): Det indkransede område på indbydelsen vil blive udvidet lidt. 

Jørgen Jensen: Er det dig ene mand, der bestemmer (til Lars Lund) 

Lars Lund (Niras): Ja, jeg er professionel - det bliver efter SAVE-metoden, ikke min personlige 

smag. 

Bjørn: Resultatet - bliver det kendt? 

Peter Rask (Kommunen): Det bliver lagt på nettet. 

Lars Lund (Niras): Min registrering kan ses på nettet, vi skal nok kommunikere det til dem, der 

ikke  kan gå på nettet, mødet med kommunen er vigtigt, SAVE-værktøjet er vigtigt. 

Palle Isaksen: Er der ankemuligheder? 

Lars Lund (Niras): Der er kun anbefalinger, de, der ikke har råd til renoveringer, har heller ikke 

råd uden min registrering. Vi tydeliggør bare de gode råd, hvad man må, og hvad man ikke må. 

Peter Rask (Kommunen): Husk pulje til landsbyfornyelse til boliger, udhuse, stalde. 

Mødet sluttede 19.05. Der var ikke flere spørgsmål.  

Bolette takkede for det store fremmøde.     Skrevet af Bolette. 

Et velbesøgt borgermøde (ca. 50) om 

SAVE-registrering i Forsamlingshu-

set 21. oktober. Foto: Bjarne Toft 

Olsen 
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Ny pjece 
Her er vores pjece til nye og kommende beboere i Thorøhuse, som Jennie Rödin-Nielsen fra 

Assens kommune har lavet med faktuel hjælp fra mig. 

Det var derfor, jeg var til recption på Rådhuset og i TV2Fyn bagefter, fordi pjecerne til 5 

landsbyer nu er færdige. Indsendt af Bolette Eggers. 
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Fortsættes på næste side 
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Billeder på denne side: 

 

Til venstre:  Sandflugt fra det vi 

kalder Plantagen ved Saltofte Strand.  

 

 

Nederst: Sandfodring på Øret 

mellem Thorøhuse og Saltofte 

Strand.  

Foto og tekst på denne side: 

Bolette Eggers 
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Thor Fisk 

Keld Mogensen 
40820030 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 
 

Havnen 
5610 ASSENS 

Denmark 

 
Telephone 4564711134 

Telefax 4564711104 
Telex  50807 

E-mail  asv@yard.dk  
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Har du taget stilling? 
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Vidste du, at medlemmerne af Thorø snapselaug alle har et medlemsnavn, 

som er blevet tildelt umiddelbart efter optagelsen? 

 

Her følger listen, og prøv så om du kan gætte, hvem der gemmer sig bag 

navnene: 

 

Oldermand, Rådmand (1), Blæksprutte, Rådmand (2) , Degn, Post, Kusk, 

Vejrprofet, Havmand, Tøsen, Hønen, Øfoged, Kræmmer, Gnisten, Strik-

ken, , Brygger, Uglen, Redaktør, Havfruen, Høker, Mundskænk, Skriver, 

Jyden, Femøren, Lundine.     Facitlisten findes på side 31. 

Thorø snapselaug har opdateret sin 

medlemsliste pr. 1. november. Hanne 

Yderstræde har sendt redaktionen  

listen. 

Der øves på cabaret i 

Forsamlingshuset hver 

mandag. 

Foto: Annelise Skovgård 

Olsen 
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Opskrift fra Oldermandens samling 

 

 

 

 

 

 

 

Pluk slåen sent, sidst i oktober eller først i november, da de skal være me-

get modne, ellers bliver de beske. Efter plukning og skylning skal de en 

tur i fryseren, 3 dage, men sørg for at de er godt tørre først, så de bliver 

løsfrosne, de skal nemlig tø op i snapsen. Det skal for resten alle snapseur-

ter, der tages op af fryseren, da smagsstofferne ellers forsvinder op i luf-

ten. Bærrene skal dækkes med en helt neutral snaps eller vodka i 3 måne-

der. Efter filtrering og lagring i nogle måneder, fortyndes essensen ca.  

1-6, det vil sige 1 glas essens til 6 glas snaps. 

Thorø 

snapse-

laug på 

udflugt 

Foto: Hanna Yderstræde 
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 Frem med kalenderen 

 

Fællesspisning. 

Der er fastsat dato for første fællesspisning næste år. Det bliver mandag d. 12. januar. 

Bemærk, der mangler stadig en tovholder til fællesspisning/julefrokost fredag d. 5. de-

cember. Opgaven består i at være tovholder/koordinator på de indkomne bidrag  af små 

retter samt modtagelse af tilmeldinger. 

 

Sy og Strik. 
Der er ligeledes fastsat en dato for første Sy og Strik næste år. Det bliver mandag d. 19. 

januar. 

 

Julestue søndag d. 30. november kl. 13-16. 

Store og små borde 50/100 kr. kan bestilles hos Jytte på tlf. 64711060. Der kan købes øl 

og vand, kaffe, gløgg og æbleskiver. 

 

Juletræ mandag d. 29. december. 
Bestyrelsen har valgt at aflyse juletræ for børnene i år. Dette begrundet i den dalende 

tilslutning de senere år. Der bliver fortsat afholdt en hyggelig julekomsammen for alle 

om eftermiddagen med forskellige former for underholdning. Arrangementet vil som 

sædvanligt blive finansieret gennem frivillige bidrag. Indsamlingen foregår i begyndel-

sen af december. 

 
Cabaret fredag d.14. og lørdag d. 15. November  
Bestil billet på 42384049 
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Planlagte koncerter i 2015. 

Til interesserede i kalenderen kan oplyses, at der pt. er planlagt følgende koncerter 

i 2015: 

Lørdag d. 14. februar:  Lyy (S) 

Lørdag d. 28. marts: Klaus Pindstrup Trio (DK) 

Fredag d. 5. juni: Erik Hokkanen & Lumisudet (USA/Fin) 

Lørdag d. 3. oktober: Himmerland (DK). 

Bestyrelsen har vedtaget, at alle koncerter bliver med mulighed for spisning. 

 

Forslag om Syng Sammen-arrangement. 
Som supplement til de igangværende aktiviteter i forsamlingshuset har Jytte fore-

slået en syngsammen aften. Skulle der være en thorøhuser, måske en af de aktive 

kordeltagere, der kunne tænke sig at tage initiativ til et sådant arrangement, vil 

bestyrelsen gerne kontaktes.   Jeppe 

Pluk den dejligste buket på Fælleden 

og betal til Pernille.  

Foto og tekst indsendt af Bolette 

Facitliste til medlemsnavnene i snapselauget:  

 

Poul, Karlo, Mette, Egon, Knud, Ulrik, Lene, 

Lone, Visti, Anja, Ina, Jeppe, Vivian, Niels, Ka-

rin, Bent, Annelise, Bjarne, Ulla, Hans Henrik, 

Bjørn, Hanne, Jørgen, Lise, Lis 
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At nogle af musikkens store navne jævnligt kommer og optræder i 

Torø Huse forsamlingshus,  har mange  fynboer gennem årene haft 

stor glæde af. Men at Torøhuse-borgerne nu selv  går på scenen med 

sang og musik og andet godt, havde man vist ikke lige set komme.   

Siden foråret har ideen om en cabaret taget form. Det er en stor op-

gave at gå i gang med…., det vidste man på forhånd. Som noget af 

det første henvendte man sig derfor til to erfarne revyfolk, Inger og 

Helge Lerche, og fik dem til at gå med som instruktører. Så blev der  

valgt tekster og nogle melodier, de fleste af os kender og vil elske at 

synge med på. Og nu øves der på livet løs. Cabaret'en skal stå  klar 

til at blive søsat fredag d. 14. og lørdag d. 15. november.                 

Aftnerne starter med en lækker  cabaret-anretning  kl. 18.00,  og det 

hele forventes at slutte ved 22 tiden. 

Prisen incl.  cabaret, spisning og kaffe er  160 kr.   Der er kun plads 

til 80 gæster ad gangen.  

Billetter kan købes på telf.  

42384049 
 

Indsendt af Helge Lerche 

Det er Inger og Helge Lerche, der 

står for instruktion mm. 
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Tilflyttere på Slippen 1 fra 1. oktober 

Jeg bliver budt på kaffe og en rundvisning midt mellem alle flyttekasserne, da 

jeg besøger de nye Thorøhusere. De nye på adressen er: 

 

Annelise Nøhr Kristensen, som er uddannet pottemager, men fra 1. marts går 

hun i gang med uddannelsen som social - og sundhedsassistent. Det er nemlig 

ikke nemt at finde arbejde som pottemager, men det er en fremtidsdrøm at åbne 

et lille værksted her i byen. 

 

Søren Graff Jakobsen er uddannet styrmand og sejler fra Esbjerg med et sik-

kerhedsskib, som ligger stand by ved en olieborerig i Nordsøen. Familien er 

flyttet til Fyn fra Nordjylland, nærmere betegnet Lønstrup. 

 

Emma Nøhr Nielsen går i 1.g. på Vestfyns Gymnasium. Den store interesse ud 

over gymnasiet er heste, og Emma har egen hest på en gård i Saltofte. 

 

Velkommer hertil. 

Bjarne Toft Olsen / tekst og foto 
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Fuldtids-beboere i Ulkestræde 4 

Midt november rykker Jane Eis Larsen og Michael Green i Ulkestræde 4 

helt til Torøhuse, hvor de indtil nu mestendels har været i weekender og 

ferier. Jane har stadig job i København, så hun kommer til at pendle med 

tog fra Odense de fleste af ugens dage. Ikke desto mindre glæder de sig 

meget til nu at blive ”fuldtids-Torøhusere”.  

 

 

 

Foto: Bjarne Toft Olsen 

 

Indsamlingen til fordel for Røde 

Kors gav 2753 kr. i Thorøhuse. 

Det er meget flot, og det bedste 

indsamlingsresultat for en en-

kelt indsamler dette år. 

Tak til alle bidragydere. Vi 

kommer igen næste år. 

BTO 
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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. 

mailto:larsoganja1@gmail.com
mailto:Vivian-ole@privat.dk
mailto:rasmusdb@gmail.com
mailto:jepfyn@gmail.com
mailto:pernillehede@hotmail.com
mailto:carlskolebakken@gmail.com
mailto:s.lyse@os.dk
mailto:myrfyn62@gmail.com
http://www.thoroehuse.dk
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Har du hørt, at der en flok 

lalleglade amatører, der 

skal spille cabaret i for-

samlingshuset ? 

Ja, jeg tænker på, om 

de skal synge den der 

om ”Hvide måge” og 

måske spise af måge-

stellet? 

Ha, ha - fik du den? 

Så sagde vi farvel til vores skilt gennem et 

helt år. Det står nu i Verninge, som blev 

årets landsby 2014. (Bolette Eggers) 

Foto: Bolette 


