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Foto: Bjarne Toft Olsen

Kitesurfing i Noret

1. November 2012
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Kender du onsdagsklubben?

Der er dømt kortspil hver anden onsdag i Forsamlingshuset, hvor
9-10 ældre damer mødes til en hyggelig eftermiddag.
Der spilles Canasta og 500 ved to spilleborde, og så er der kaffe
med rigtig piskefløde og hjemmebag.
Jeg er taget på besøg en eftermiddag hos Bente Hyldgaard og
kasserer Eva Christensen for at høre lidt nærmere om den upåagtede forening.
Der må meget gerne komme flere i ”rygternes bureau”, helst i
bundter af 4, så antallet af spillere kan gå op.
Eftermiddagen begynder med en sang fra Højskolesangbogen, og
så spilles der på livet løs, dog ikke om penge. Sæsonen begynder
midt i september, og der afsluttes med en udflugt midt i maj. I år
gik turen til Frydenlund Fuglepark i Nårup med efterfølgende
middag på Mågen.
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Jo, man får meget for de 10 kr., der ryger i kaffekassen hver
anden onsdag.
I øjeblikket deltager Vivian, Gerda, Gudrun, Karen, Edith,
Ingrid og Ingrid P. og så selvfølgelig Eva og Bente.

P.S. Et ”forsøg” med en
mandagsklub for herrer
blev ikke en succes, så
det gik ”i sin mor igen”

Tekst og foto: Bjarne Toft
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Kortklubben af 1998
-og de to ældste medlemmer
I midt/slutningen af 1990erne var der mange aktiviteter i Thorøhuse
Forsamlingshus: der var selvfølgelig de årligt tilbagevendende højdepunkter andespil, ålegilde, juletræ og fastelavn (som vel har eksisteret siden husets opførelse i for-forrige århundrede), der blev spillet revy , man kunne gå til gymnastik ved Gerda Post, der var en eftermiddagsklub for børn, og så kunne man komme til kaffe, snak og
kortenspil hver anden onsdag kun afbrudt at et par måneders sommerferie. Og det kan man stadig. Mange spilleglade kvinder er troligt troppet op med snakketøj og spillekort, enkelte med strikketøj, i
nu fjorten år. Damerne skiftes til at have brød med til kaffen, og er
der rund fødselsdag eller bryllupsdag, spises der også frokost med
avec.
De to kvindelige alderspræsidenter i Thorøhuse, Ingrid (f.1920 i
Glamsbjerg, flyttet til Thorøhuse 1924 med sin thorøhuser-far Jørgen Montør og 5 søskende) og Gudrun (f.1924 i Flemløse, flyttet til
Thorøhuse i 1956 med sin thorøhuser-husbond Anders Kresten Murers og 2 børn), har været med fra starten i august 1998, og kun diverse hospitalsindlæggelser har kunnet holde de to væk fra canastabordet. Lumbago, orkan, snestorm, styrtregn og andre besværligheder er ingen hindring, og de spilleglade kvinder sidder hver anden
onsdag i 3-4 timer og spiller for at vinde. Ikke noget med penge, nejnej, men æren.
”Bar´ røv nå kafn æ klar!” er blot én af de mange udtalelser, episoder og historier Ingrid kan diske op med, når snakken går om folk
og fæ i Thørøhuse gennem tiderne. Udråbet vakte i øvrigt forargelse
hos nogle udenbys, som passerede og overhørte. Her underholder
Ingrid på Gudruns 88-årsdag i oktober.
Karen-Lise
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Foto og tekst: Karen-Lise Jensen

Efterlysning: Patchwork og strikning.
Er der nogen, der kunne tænke sig at deltage i patchworksyning og strikning, så vil jeg forsøge at arrangere nogle
aftener i forsamlingshuset efter nytår, ca. en aften om
måneden. Der kunne også være nogen, der sidder og sysler med andre håndarbejder, de ønsker at dyrke sammen
med andre. Henvendelse til Jytte på tlf. 30595069.
Jytte
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De Olympiske og Paralympiske Lege i London 2012.
Ja, hvad har De Olympiske Lege med Thorøhuse at gøre? Hanne
og Danny, som har hus på Ålevejen, har deltaget som frivillige
under legene. Redaktionen har bedt dem om en situationsrapport.
Så drysser der også lidt stjernestøv på Thorøhuse.
Både Danny og jeg var heldige at blive ansat som volontører ved
legene i London.
Vi har haft en fantastisk oplevelse og vil aldrig glemme alle de atleter, som vi mødte over de otte uger, vi var involveret i legene.
Jeg arbejdede for Norge til olympiaden, og Danny kørte BMWer
rundt i London.
Ved Det Paralympiske Lege arbejde vi begge for Danmark. Det
var lange dage med meget variation. Vi gjorde lejlighederne klar,
hængte billeder på vægge og satte alle de danske flag op overalt og
stearinlys på bordene, så når de ankom, ville de føle sig godt hjemme og meget velkomne.
Danny kørte frem og tilbage til hoteller, lufthavnen og stadion,
mens jeg syede knapper i ridepigernes jakker, var på indkøbsture
med goalball- pigerne eller samlede cykler sammen med Pernille
Langelund, landstræner. Vi vidste aldrig, hvordan vores dage ville
blive, men fik altid tid til at gå over til stadion for at se så meget,
som vi kunne, da vi havde adgang til alle konkurrencerne.
Vi var også i stand til at køre BMWen hjem efter arbejde, som
gjorde vores rejse til Stratford til en time i stedet for to timer med
toget.
Vi håber at holde kontakten ved lige med alle, som vi arbejdede
med ved begge legene. Ved De Olympiske Lege var jeg sammen
med fem andre danskere ved den Norske delegation, og Mikkel,
som jeg aldrig havde mødt før, er faktisk født på Torøhusevej, men
flyttede til Odense, da han var to måneder.
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Vi vil også besøge Dansk Handicap Idræt i Brøndby næste gang,
vi kommer til Danmark, specielt da vi måtte tage et par hjul med
hjem efter de alle var fløjet, da Peter Rosenmeier var rejst uden
hjulene til sin kørestol.
Danny og jeg savner lidt al den spænding ved at være med til det
største show i verden og er også glade for at kunne sige, at vi var
med. Det var hårdt, men at vi havde det rigtigt sjovt samtidigt.

Klar til Åbningsceremoni 29. august
2012

Annika Lykke Dalskov Dobbelt
Bronce medaljevinder i ridning.
Caroline Cecilie Nielsen ridning
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Olympiske Lege
London 2012

Tekst og foto:
Hanne Greenin

Danny, Kedde og mig ved vores olympiske BMW
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Det er torsdag
den 8. november
kl. 19.30 i Forsamlingshuset

FAMILIE PÅ FARTEN
Aftenens foredrag i billeder og tale handler om familien på fem, mor
Anne Grethe og far Helge, samt deres tre nu voksne sønner, Roar,
Toke og Hjalte. Familien har siden børnene var helt små, rejst Verden rundt.
Denne aften handler det om turen til Australien med farmor på 91 år.
Det er historien om, hvordan tre børnebørn med firehjulstræk, muskelkraft og omsorg gør det umulige muligt for deres farmor. Historien om intenst familiesamvær, kærlighed til den australske Outback
og lykken ved hver morgen at se solen stå op et nyt sted.
Jeg kan kun anbefale, at alle kommer og hører / ser dette fremragende foredrag / billedfremvisning med Anne Grethe og Helge. Det er
hjertevarmt, sjovt og underholdende, nærmest helt fantastisk. Entre´
50 kr. Afvikles i samarbejde med AOF
Hanne Yderstræde

Thorøhusepostens 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: 18. januar 2013
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Nekrolog.
Når den stille eksistens i Thorøhuse går bort:
”Nu får du ikke flere kartofler fra Fælleden,” sagde Keld, da han
kom hjem fra dagens fiskeri.
”Er det fordi Knuds kartofler har udkonkurreret ham?” spurgte jeg
undrende.
”Nej, det er fordi han er død.”
Keld har sin helt egen pragmatiske måde at udtrykke sig på om alt
her i livet: Fiskeri, kærlighed og død.
Men oplysningen gjorde noget ved mig. Jeg går jo hver dag ned ad
Fælleden med hunden, hvor Hans Peter fra Lillebo havde sine kartofler. Tit var han i gang med arbejdet fra forår til efterår, kartoffelarbejdet, mens hans gråsorte springerspaniel, hunhunden Thea lå og så
på.
Så fik vi en lille snak om kartoflerne, og hundene kunne få deres leg
rundt om hinanden.
Hans Peter blandede sig ikke med livet i Thorøhuse, som det ellers er
godt at blande sig med: Fællesspisning næsten en gang om måneden,
ålegilde, juletræsfest, nytårsfest, strandrensning, St. Hans fest. Hele
året kan man blande sig.
Men de stille eksistenser i Thorøhuse findes også, selv om vi bor så
tæt på hinanden. Og Hans Peter i Lillebo på Jacob Gades Vej var en
af dem. Jeg drillede ham fra starten med, at det var Keld, der havde
fiskerettighederne i hans lille springvand med guldkarperne. Han
svarede muntert igen.
Hans Peter kom fra en stor landbrugsejendom i Glambjerg, hans fødegård, der hvor ABC ny ligger. Kommunen skulle bruge jorden til
gymnasium og indkøbscenter. Så fik han gården Kærndrup ved Kærum Kirke og derefter et hus i Brydegård. Efter en skilsmisse kom
han til Lillebo. Hans Peter snakkede med sine naboer Harry og Ulla
og Hans Henrik og Ursula. Men han havde ofte besøg af sine døtre.
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Midt i sommer undrede det mig, at han var gået i stå med sine kartofler. Der manglede adskillige rækker, som ikke blev gravet op.
Jeg tænkte, at når jeg mødte ham med hunden, ville jeg spørge om
det med kartoflerne. Men jeg mødte ham jo ikke. Han var jo syg.
Og hvorfor gik jeg ikke bare ind ad hans dør og besøgte ham? Jeg
kendte ham jo ikke privat, og så går vi ikke ind og ud af hinandens døre. Men han var jo en lun fyr, der gav igen, når man snakkede med ham, og hundene snakkede deres sprog sammen.
Hans Peter kom til Thorøhuse i 2003. Han gav sine kartofler til
fællesskabet i sine to små boder. En ud til Jacob Gades Vej og en
ud til Lundshøje. Så tog jeg lige cyklen i sidste øjeblik sidst på
dagen, og hvis de var udsolgt foran, så var der nok nogen i boden
bagved. Det var hans måde at blande sig på i Thorøhuse.
Nu er han væk. Den stille eksistens med det lune svar. Han døde
af kræft. Han blev 77 år.
Der er flere stille eksistenser i Thorøhuse. Husker vi at snakke
med dem og kigge ind til dem og spørge dem om; hvordan de har
det?

Foto og tekst:
Bolette Eggers
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Fællesspisning 12. november kl. 18.
Husk fællesspisning. Menuen består denne gang af stegte vildænder og tilberedes af Poul Kastrup og Ulla Lorentsen. Hanne Yderstræde bager kage. Husk tilmelding. Hold øje med opslag på pælene.
Fællesspisning – juleafslutning fredag d. 7. december.
Husk denne hyggelige julefrokost/fællesspisning, hvor interesserede byder ind med et kulinarisk indslag efter devisen lidt men godt.
Der udfindes en tovholder på projektet, så menuen bliver alsidig.
Mød op til fællesspisning d. 12. november og vær med til at bestemme, hvordan menu’en skal være. Tekst Jeppe, foto Bjarne og
Bolette
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Referat fra eftermiddagen følger i næste nummer.
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Mortensaften og koncert med Big Basco lørdag d. 10. november kl. 20.
Der venter en forrygende aften, når dette syv mands bigband træder op på
den lille scene i forsamlingshuset. Orkesteret består af seks unge danskere og en enkelt svensker. Orkesteret optræder under navnet Basco som en
kvartet og suppleres ved særlige lejligheder med en blæsersektion, og
kalder sig så Big Basco. Det er folk med baggrund i konservatoriets folkemusiklinje og er i det hele taget musikere, der kan deres kram.

Koncerten bliver med spisning. Menu’en bliver and med hvide og brunede kartofler, rødkål og sovs og ris á la mande til dessert. Billetter koster
henholdsvis 250 og 150 kr. Spisning begynder kl. 18 og koncerten kl. 20.
Tilmelding til spisning senest torsdag d. 8. nov. (Max. 50 kuverter). Billetter kan bestilles på tlf. 22871053.
Maleri til salg.
Erling Steffensen, Bellinge, har henvendt sig til Thorøhuse Forsamlingshus, idet han har arvet et maleri med motiv fra Thorøhuse. Billedet, 70 x
80 cm., er malet af Knud Aage Larsen og forestiller en fisker, der ordner
garn. Erlings Steffensen ønsker at sælge billedet. Prisidé ca. 500 kr. Henvendelse på tlf. 65961516.
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Julestue.
Husk Julestue i forsamlingshuset søndag d. 2. dec. kl. 13-17.
Stande kan reserveres hos Jytte, tlf. 30595069. Lille bord 50 kr.
og stort bord 100 kr. Der sælges traditionen tro gløgg og æbleskiver, kaffe mv. Se også opslag på pælene. Jeppe
Juletræ lørdag d. 29. dec.
Husk juletræ i forsamlingshuset. Det bliver i år lørdag d. 29. dec.
om eftermiddagen kl. 14 for ældre og om aftenen kl. 1830 for
børn. Og forsamlingshuset håber, at beboerne i Thorøhuse vil
støtte godt op med pæne bidrag ved den sædvanlige indsamling i
december. Jeppe
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IT KURSUS I THORØHUSE.

Hvor er det fantastisk, at Huset nu har fået sit eget IT hold, hvor IT
lærer Lars Larsen og hans ”vikar” Hilmer Storm, ganske gratis underviser i IT for alle.
Som billederne viser, er der dog flest 60 +, men alle er velkomne til at
være med. Vil man se programmet og opgaverne, ligger de på hjemmesiden http://www.thoroehuse.dk/Forsamlingshus under IT undervisning, hvor undervisningsmateriale også kan hentes.
Mød op en onsdag 19-21 og få gode råd og super vejledning i lige det
du ønsker, både på computer, Ipad og Iphone. Det koster kun en tier pr
gang, og man forpligter sig ikke til noget.
Det kan vist ikke blive bedre. Tak
Foto og tekst: Hanne Yderstræde
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It-undervisning i forsamlingshuset.
Thorøhuse Forsamlinghus har i takt med behovet for anvendelse af
computeren til kommunikation med offentlige myndigheder arrangeret
en række undervisningsaftener i forsamlingshuset. Initiativet er kommet i stand i samarbejde med AOF Assens/Middelfart, der villigt har
stillet et par computere til rådighed. Lars Larsen, Fælleden, står for
undervisningen, og materialet er tillige tilgængeligt på forsamlingshusets hjemmeside. Der plejer at være 10-12 deltagere hver onsdag aften. Thorøhuse Forsamlingshus fik i august installeret trådløst netværk, der også er til glæde for festarrangører/lejere af forsamlingshuset. Tekst Jeppe Nielsen

Må først åbnes til jul
Lav din egen julesnaps - må først åbnes til jul.
Tag en moden usprøjtet appelsin og prik huller i skrællen med en
gaffel, så saften kan løbe ud. Stik tre nelliker i appelsinen og læg den
i et stort glas sammen med en vaniljestang, 40 kaffebønner og fem
tsk. rørsukker. Overhæld med Brøndumsnaps til det hele er dækket.
Lad essensen stå i 40 dage. Filtrer herefter ingredienserne fra, og
hæld den over på en karaffel. Sæt karaflen på hylden, så er du klar
med din egen gyldne juleoverraskelse i god tid. Julesnapsen smager
af mest, hvis den serveres ved stuetemperatur.
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Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030
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FYNS DYRLÆGEHUS Aps.
MEDICINSK BEHANDLING
AF HESTE - HUNDE OG KATTE.
Dyrlæge Henrik Ullum
Drejet 5, Thorøhuse
Tlf. 41253334

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

4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk
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Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen
Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf.
64712674. Mobil: 21442498 Mail: bolette-e@mail.dk
Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf:
64714400 . Mobil: 40174810 Mail: pisa@pisa.dk
Bestyrelsesmedlem: Henrik Ullum: Drejet 5.
Mobil: 41253334. Mail: ullum_dk@yahoo.com
Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob
Gades Vej 1. Tlf: 64713868. Mobil:
29602070. Mail: margrethe.vestergaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Peter Herzog: Fælleden 7. Tlf:
64711818. Mobil: 40416930 Mail: peter@herzog.dk
Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard. Jacob Gades Vej 23. Tlf: 64714640. Mobil: 61654640
Mail: bhyldgaard@gmail.com
Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf:
64714661. Mobil:24232507 Mail: nn@asyard.dk
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Solsikkekonkurrence
Årets solsikkekonkurrence havde seks deltagere. Vi startede konkurrencen i maj måned og havde opmåling i den første weekend i september. Der var lidt forskellige forudsætninger blandt deltagerne, da
Ulla L havde sin solsikke til at vokse i krukke.
Med højt humør blev der målt op, og vinderen blev fundet.
Nr 1: Oldermanden 3,25 cm
Nr 2: Lars og Anja 2,80 cm
Nr 3: Ulla Mogensen 2,75 cm
Nr 4: Pernille 2,50 cm
Nr 5: Lars Nielsen 2,50 cm
Nr 6: Ulla L 1,50 cm
Oldermanden fik som vinder overrakt
en kasse øl.
Vi håber selvfølgelig på større
deltagelse næste år.

Foto og tekst: Lars og Anja
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Thorøhuse Forsamlingshus
Bestyrelse
Ole Nielsen, Markleddet 1 A,
tlf. 6471-1044
vivian-ole@privat.dk
Næstformand: Anja Larsen, Fælleden 1,
tlf. 2681-3342 larsoganja@mail.tele.dk
Kasserer:
John Jensen, Skolebakken 3,
tlf. 6471-3651 jrkonsulent.@c.dk
Inspektør:
Finn Nielsen, Saltoftevej 15,
Sekretær:
Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1053 jepfyn@mail-online.dk
Medlem:
Paula Lund Jensen, Saltoftevej 1,
tlf. 6471-3609 poularune@vip.cibercity.dk
Medlem:
Pernille Hede, Jacob Gades vej 2,
tlf. 4089-1150
Suppleant:
Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15
tlf. 6471-2876 s.lyse@os.dk
Formand:

Udlejning:
Hjemmeside:

Thorøhuse Forsamlingshus
tlf. 6471-1060
Jytte Pedersen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1060.
www.thoroehuse.dk
(udlejning og aktiviteter)
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Nyt skilt i ved Norsvejen i Thorøhuse
Indsamlinger:
Dansk Røde Kors indsamlede 2856 kr. søndag
den 7. oktober. På landsplan blev der indsamlet godt 18 millioner
kroner. BTO
TUSINDE TAK THORØHUSERE
Ved indsamlingen d. 3 juni 2012 for børn med diabetes type 1,
samlede vi i Thorøhuse over 2000 kr. ind som går til at forbedre
forholdene for børnene, samt mere forskning for diabetesbørn. Det
er utrolig flot.
På landsplan samlede vi 1,5 millioner kr. ind til diabetesbørn.
Hanne Yderstræde
Menighedsrådsvalget
Menighedsrådsvalget 2012 er aflyst i Kærum sogn, idet der inden
tidsfristens udløb kun var indkommet 1 liste (fredsvalg). Det betyder, at flg. fem er valgt til menighedsrådet for den kommende 4årige periode løbende fra 1. december 2012:
Jørgen Christian Madsen - Ebberup
Lene Kastrup Poulsen - Thorøhuse
Bjørn Birkely Nielsen - Thorøhuse
Steffen Andersen - Kærum
Kirsten Elvar Andersen - Thorøhuse
Rådet konstituerer sig inden udløbet af november måned 2012.

