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To koncerter på vej her i foråret. Læs inde i bladet 

Phønix  
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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: Bestyrelsessuppleant 2: Vibeke Villemoes, 

Jacob Gadesvej 10, mobil: 26112466, Mail: 

vibekemaudvillemoes@gmail.com 

 

Hjemmeside: www.thoroehuse.dk/ 
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Thorøhuse Postens 

redaktør Bjarne Toft Olsen 

Ålevejen 11, telefon: 26390999  

 
Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle 

husstande i byen og i Nyhuse. Indlæg sendes til: 
btols48@gmail.com 

 

Deadline for næste nummer:  22 maj 2023 

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

Så skete det endelig . 

Jacob Gade får sit eget museum i Assens. Tsigane bliver det 

kaldt efter hans verdensberømte melodi Tango Tsigane bedre 

kendt som Tango Jalousie. Der er imidlertid en del forudsæt-

ninger der skal falde på plads, blandt andet det økonomiske. 

Men mon ikke der findes penge til den oplagte idé.  

Initiativtagerne regner med at der årligt kommer besøgende 

til museet ved Tobaksgården et antal af 16.000 når det en 

gang står færdigt i 2024. En del af dem skal nok finde vej til 

Thorøhuse hvor der både er en vej opkaldt efter ham og en 

mindeplade på en privat beboelse. Så er du advaret. Jacob Ga-

de boede de sidste 20 år af sit liv i byen og mange husker ham 

ganske tydeligt.  

Jeg har selv været turist i Buenos Aires, Argentina hvor der var 

arrangeret en aften med argentinsk tango. Og på den anden 

side af kloden spillede orkesteret selvfølgelig den berømte 

melodi. Han fortjener sit museum. 

mailto:btols48@gmail.com
mailto:btols48@gmail.com
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VVS – Ventilation –Blikarbejde 
Fra ide til virkelighed. 

Tlf. 64715646 Email mal@ boegskov-v vs. dk 

 ww w. boegskov-v vs. dk  

mailto:mal@boegskov-vvs.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
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Der blev holdt fællesspisning som julefrokost fredag den 2. decem-

ber 2022 for Thorøhusere og inviterede gæster. Mandelgaven var 

sponsoreret af REMA 1000 og blev vundet af Inger Lerche og John 

Pedersen. Flemming og Dorthe modtog også et større kontant be-

løb til en gave efter eget valg. Der blev i bedste giro 413 stil samlet 

ind i en brødkurv. Tak for en dejlig aften. 
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Strandrensning 

Søndag d. 19. marts 2023 kl.14.00-16.00. 

 

Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 14.00 og samler 
skrald ca. 1 time. 

 

Assens Kommune har leveret container på p-pladsen. 

 

Kl. 15.00 er der Kinderüberraschung i 

Forsamlingshuset. 

 

Vi har HAVFALDSPOSER TIL ALLE OG HAVEHANDSKER 

 

Vel mødt. Bestyrelsen. Thorøhuse Bylaug. 
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug 

i Thorøhuse Forsamlingshus. 

Mandag den 27. marts 2023 kl. 18.30. 

Spisning fra 18.30-19.30   Pris: 50,00 kr.  

Schnitzler med gemüse af huskokken Flemming. 

Tilmelding til spisning til Bolette Eggers senest torsdag 
den 23. marts på mail: bolette.eggers@mail.dk eller på 
mobil: 21442498. 

Generalforsamling med kaffe/te og kage kl. 19.30 for 
medlemmer.  

Kontingent kr. 100 for 2023 til kassereren Palle Isak-
sen, Jacob Gades Vej 22 inden selve generalforsamlin-
gen eller ved ankomst. 

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. 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
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5.   Forslag fra bestyrelsen.  

6.   Forslag fra medlemmerne senest 2 uger før, d. 
13. marts 2023, til formanden (Bolette Eggers) 
mail: bolette.eggers@mail.dk 

7.   Valg af bestyrelse og suppleanter.  

Bolette Eggers og Jørgen Eeg modtager genvalg 

Margrethe Vestergaard modtager ikke genvalg 

      Bestyrelsen foreslår Jens Erik Ubbesen som kandidat 
til bestyrelsen.    

Vibeke Willemoes er på genvalg som 1. suppleant 

Bente Hyldgaard er flyttet og ikke valgbar 

      Bestyrelsen foreslår Suzanne Baaring som ny 2. sup-
pleant. 

8.   Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Preben Hansen er villig til genvalg til revisor.  

Palle Nøhr Jensen modtager ikke genvalg som revi-
sorsuppleant. 

      Bestyrelsen foreslår Kurt Pedersen som ny revisorsup-
pleant. 

9.   Fastsættelse af kontingent. Uændret kr. 100 pr. med-
lem. 

10. Evt. 

 
PÅ GENSYN  

BESTYRELSEN 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
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THOR-FISK:  40 82 00 30 mail: thorfisk@tdcadsl.dk  

mailto:thorfisk@tdcadsl.dk
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Loppemarked i 2023 afvikles  den 10. juni med efter-

følgende fællesspisning. Denne reminder er sendt til Posten af 

Suzanne Baaring således at folk kan reservere datoen og nå at få 

ryddet op i gemmerne.  
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Pastoren i Sønderby-Kærum Kirker 
Rikke Graff Kristensen er inviteret af 
Thorøhuse Posten (red.) til at skrive 
en klumme. 

Billedet er tilsendt fra præsten 

DEN BLÅ ANEMONE 

I 1943 skrev den danske digter og dramatiker, Kaj Munk digtet 

Den blå anemone. Om anemonen der nægter at lade sig kue. 

Kaj Munk var fra Lolland og havde hentet anemonen fra hjemeg-

nen og plantet den i præstegårdshaven i Vedersø i Vestjylland. 

I digtet giver Munk udtryk for, at han tænkte, at anemonen ville dø. 

Den savner jo sit skovkvarter, sin lune luft, sit fede ler, i denne 

fjendske zone forgår min anemone, jeg ser den aldrig mer. Men så! 

Nu står den der og nikker. 

På trods af omvæltning og forandring og en fremtid i nye omgivel-

ser, så findes en livskraft så ganske forunderlig, at den blå anemo-

ne må folde sig ud. Det ligger nemlig dybt i dens natur, at den kan 

gennemleve modstand.  

v.3 Nu står den der og nikker 

så sejersæl i Jyllands grus 

ukuelig og sikker 

trods ensomhed og gus 

som om alverdens modgang her 

har givet den et større værd 

en lille amazone 

og dog min anemone 

som søens bølge skær 
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Den blå anemone er et digt om det tilsyneladende svage væsen, der 

rejser sig igen og overvinder omgivelsernes modstand. Det forlyder, 

at Kaj Munk sendte digtet ud som julehilsen få uger, før han blev 

likvideret af Gestapo den 4. januar 1944. 

I forbindelse med befrielsen i 1945 skrev Egil Harder melodien til 

de smukke ord. Til tro, til håb og til trøst. 

Forårshilsen fra pastoren, Rikke Graff  
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Badebroen 
Her er billedet af de to geniale skarvbekæmperes arbejde 
til glæde for badebroens nymfer og dyppere. 
Fordi bundgarnsfiskeren har taget sine pæle op, fordi lo-
ven påbyder ham det, har de kloge fugle fundet ud af at 
sidde på rækværket på badebroen og skide alt det hvide 
lort, de kan, så nymfernes og dyppernes fine fødder bliver 
smurt ind i fordærvet fiskelort. 
Men så har de to Madsen Pedersen brødre fra Ålevejen 
og Saltoftevej fundet på en genial forhindring. 
Vi venter med spænding på at se, hvad fuglene nu finder 
på. Bare at gå på broen med deres flade svømmefødder 
og skide hvidt. 
I hvert fald har brødrene Madsen Pedersen ikke set eller 
kun set 1 uheldig fugl på tråden, som måtte give op. 
Tak for indsatsen. 
Bolette Eggers, Bylauget. 
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Hej Bolette 
  
Har lige været forbi badebroen hvor der ikke har været en 
eneste skarv siden etablering af snubletråden på gelænde-
ret.. Regnvejr og stormens bølger har totalt renvaske broen, 
så den nu står som ny. 
  
Så vi håber det holder.  
  
Vedhæftet et par billeder  som redaktøren kan klippe i hvis 
der skal noget med i Thorøhuse Posten. 
 
  
Med venlig hilsen 
  
Hans og Kurt  
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Der var gæster udefra 

til vinspecialistens fo-

redrag.  

Se næste side 
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KOM I FORSAMLINGSHUSET 
Søndag den 5/2 kl. 14.00 – 16.00 

HENRIK LUND NIM FRA VINSPECIALISTEN  
FORTÆLLER OM SIN ROMAN ”I BEDSTE MENING” 

- OG NYD ET GLAS VIN 
 

Det er en historisk roman, der omhandler tre generationer af den 
fransk/ jødiske familie Crevecouer. Romanen handler om, hvor langt 

man vil gå for at beskytte sin familie mod verdens onder og egne 
familiemedlemmer. 

 
Bogen bringer læseren til 1920’ernes Paris, Tyskland og Alsace i slut-
ningen af 1800-tallet, til Vestfronten i 1. Verdenskrig samt Danmark 
under 2. Verdenskrig. 
 
Henrik fortæller om tilblivelsen af romanen og baggrunden for den. 

Han vil ydermere skænke lidt dejlig vin. 

 Bylauget supplerer med kaffe og kage. 

ARRANGØR: BYLAUGET. ENTRÉ: 40 KR. 

TILMELDING TIL BOLETTE: 21442498 MAIL: bolette.eggers@mail.dk 

Senest fredag d. 3.febr. 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

Det blev en forrygende eftermiddag med 55 besøgende til 
VINSPECIALISTENS foredrag om sin egen roman: ”I BED-
STE MENING”. Publikum var en skøn blanding af thorøhuse-
re, assenesere og det fynske opland helt til Odense. 
Henrik Lund Nim fortalte levende om tilblivelsen og læste 
passager op fra romanen. 
Som læser tror man helt til slutningen, at forfatteren har mødt 
nogen fra familien Crevecouer, som romanen fortæller om i 3 
generationer, dels den oprindelige vinbonde fra Alsace, dels 
hans datter Claudette i Paris i 20erne, dels hans barnebarn i 
Danmark i 40erne. 
Men nej. Det hele er fiktion, står der til sidst. 
Henrik har virkelig rechearchet. Og man kan næsten lugte og 
smage hvad de spiser og drikker af vine. 
Bogen , som lige er udkommet i 2.oplag i anledning af fore-
draget, kan købes i VINSPECIALISTEN på Torvet i Assens 
for 175kr. signeret af forfatteren. 
God læselyst. Jeg var underholdt til sidste side og lærte også 
nyt om den turbulente historiske tid, den forgår i. 
Bolette. 
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Dødsfald. 

Første december 2022 døde Dorthe Gottlieb Rasmussen, 

63 år gammel. 

Hun boede på Jacob Gades Vej 26 sammen med Lasse 
Lauridsen. 
 
 
Svend Christensen, Jacob Gadesvej 15, gift med Eva 
Christensen, døde den 24, januar 2023, 85 år gammel. 
 

 
 
 
Æret være deres minde. 
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Sy og Strik-damerne på tur til Hjel-

holt Uldspinderi. 

 

Sy og Strik-damerne, som mødes i forsamlingshuset  en 

aften ca. en gang om måneden tager lørdag d. 15. maj kl. 

10-12 på rundvisning på Hjelholt Uldspinderi i Hesselager 
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Den 20. februar 1963 døde Jacob Gade – dvs. for 
60 år siden. ”Jeg Googlede mig til billedet” skriver 
Palle Isaksen. Se i øvrigt teksten på side 4.  

Foto John V. Nielsen 

på Sydøstfyn. Holdet besøgte også Hjelholt Uldspinderi i 

2019, og det var angiveligt så stor en succes, at turen nu 

gentages. Mødested på p-pladsen ved forsamlingshuset kl. 

09 og samkørsel til Hesselager. Tilmelding til Jytte på tlf. 

30595069. 
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Vi vil være Danmarks mest samfundsansvarlige 
Sparekasse. 
Kontakt os for et personligt møde. 
  
Rise Sparekasse 
Kirkebjergvej 13 
5620  Glamsbjerg 
Tlf.nr. 64 721650 

 

Frigg (Fin) 
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Fredag d. 2. juni bliver der mulighed for et gensyn med det forry-

gende 7 m/k store finske orkester Frigg. Billedet er fra lydprøven 

ifb. med deres optræden i forsamlingshuset i 2017. Orkestret giver 

kun 2 koncer-ter i Danmark i denne omgang og koncerten i 

Thorøhuse er kommet i stand ifb. med et samarbejde med Halkær 

Kro Festival, hvor de optræder dagen efter. 

Koncerterne i Forsamlingshuset er som sædvanlig med mulighed 

for spisning og billetter kan bestilles på tlf. 22871053. 

Koncerterne  i Thorøhuse støttes økonomisk af Statens Kunstfond 

og Assens Kommune. 

 
 

Referat fra bestyrelsesmødet  
torsdag d. 9 februar 2023 hos Vibeke kl. 19.00. 

Deltagere: Bolette, Lasse, Margrethe, Vibeke, Jørgen (referent) og 
Palle 

 
Referat af b-møde d. 16. november 2022 er godkendt og 

ophængt i infoskab og i trykt i december nr. af Thorøhu-
se Posten. 

 
Evaluering af aktiviteter siden sidst: 

- Udvikling Assens: Bolette og Palle deltog i Nytårskur d. 
  6. jan., emnet var om energiforbrug. 
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- Hjertestarterkursus v/ Henrik Holm-Nielsen søndag d.  
 15.1 med 6 deltagere. Alle fik trænet. 

- Foredrag v/ Vinspecialisten Assens, Henrik Lund Nim 
  søndag 5.2 om hans bog ”I bedste mening”. De 55     
  deltagere havde en god eftermiddag. 

 
             3.   Aktiviteter i den kommende tid: 

 Den årlige generalforsamling i Thorøhuse Bylaug afholdes 
 mandag d. 27. marts kl. 18.30 i forsamlingshuset. Program og 
 dagsorden blev gennemgået og de forskellige roller fordelt. 
 Bolette sørger for behørigt opslag. 
 - Strandrensning blev aftalt til at foregå søndag d. 19.marts 
 14.00-16.00.  
 - Sandagerkoret underholder i forsamlingshuset d. 23.april.  
 Palle og Anette er tovholdere. 

  
   Nyt fra formanden:  

 Ekstra P-plads i Thorøhuse: Beslutning afventes fra       
 Assens Kommune om etablering/placering.  
 - ”§ 18” midler til udflugt i 2023 er bevilget. Lasse og Bolette 
 laver forslag til vort næste møde. 
 -  Lokalsamfundspuljen. Bevilling er modtaget til møde for 
 nye tilflyttere i 2023. Drøftes på kommende møde. 
 
      5.     Nyt fra øvrige b-medlemmer: 

Palle: Prisen for annoncer i Thorøhuse Poste hæves  
til 600 kr. 

  Lasse: Om Forskønnelsesprisen: Indkomne forslag behandles 
i udvalget. 
 Vibeke: Ingen bemærkninger 
Jørgen: Forslag om møde i Borgergruppen 12.6  
(Bolette kontakter John P.) 
  Margrethe: Ingen bemærkninger. 

 



27 

 

Medlemmer: Palle oplyste, at vi ultimo 2022 havde 158 
medlemmer. 

 
Økonomi: Palle redegjorde for økonomien. 
 
Thorøhuse Posten:  Deadline 22.2. Jørgen: Referat af b-

møde.  Bolette: Om foredraget m. Henrik Lund Nim; 
indkaldelse til Generalforsamling; opslag om Strand-
rensning. 

 
Evt. og næste møde:  

Næste møde aftaltes til onsdag d. 17. maj kl. 19 hos    
 Palle  

Mødet afsluttet kl. 21.43 
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Phønix feat. SangKa  

Fredag d. 21. april kl. 20 kan man opleve det danske fol-

kemusikorkester Phønix. Orkestret indledte for nogle år 

siden et spændende og helt unikt samarbejde med den 

kinesiske musiker SangKa, som lejlighedsvis optræder 

sammen med bandet. SangKa mestrer det særlige kinesi-

ske strengeinstrument, der hedder en Guzheng. Som en 

finurlighed kan oplyses, at SangKa optrådte solo ved åb-

ningsceremonien til olympiaden i Beijing i 2008. 
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Nyvalgte medlemmer til forsamlingshusets bestyrelse 
 
Carsten Bo Halsted 
Lundshøje 6 
Thorøhuse 
tlf. 51500593 
email: kirkebjergvej4@gmail.com 
 
Finn Oscar 
Saltoftevej 23 
Thorøhuse 
Tlf: 22771060 
Mail: finn.oscar1954@gmail.com 
 

mailto:kirkebjergvej4@gmail.com
mailto:finn.oscar1954@gmail.com
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Thorøhuse Forsamlingshus 

Bestyrelse 

Formand:  John Pedersen, Saltoftevej 2A, tlf. 30870256 

   Email: jlped.dk@gmail.com 

Næstformand Det vide ikke endnu hvem der bliver næstformand 

   Email: oletoroehuse@gmail.com 

Kasserer  Ursela Nielsen, Uraniavej 17 C 5500 Middelfart , tlf. 51259250 

   Email: ursela.hanshenrik@mail.dk 

Sekretær  Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053 

   Email: jepfyn@gmail.com 

Medlem  Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150 

   Email: pernillehede@hotmail.com 

Medlem  Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209 

   Email: carlskolebakken@gmail.com 

Medlem  Se side 30 

    

Udlejning  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060 

   Email: myrfyn62@gmail.com 

Hjemmeside   www.thoroehuseforsamlingshus.dk/ 

    (udlejning og aktiviteter) 

Thorøhuse maj 2022 

mailto:jlped.dk@gmail.com
mailto:oletoroehuse@gmail.com
mailto:jepfyn@gmail.com
mailto:pernillehede@hotmail.com
mailto:carlskolebakken@gmail.com
mailto:myrfyn62@gmail.com
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Grus 

Hvert år nu i januar måned indkalder BYLAUGET til HJERTE-
STARTERKURUS. 
Selv om det ikke er et autoriseret kursus kommer Henrik Holm-
Nielsen fra Fiskerstræde og fortæller og svarer på alle vores 
spørgsmål om hjertestarteren, som hænger i indgangen til det of-
fentlige toilet på P-pladsen i Thorøhuse med 24/7 adgang hele året. 
 Vi lærer hvordan vi skal lægge hjertestarteren på dukken og lytte til 
hvad starteren giver af beskeder. 
Vi lærer at give hjertemassage dybt nok, så vi får ros af maskinen. 
Det er mere anstrengende end man tror. 
Det er godt at komme igen og igen, så man ikke glemmer rytmen. 
I Thorøhuse har vi 1 hjerteløber og 1 i Nyhuse. 
Bylauget vil gerne høre om, der er flere der vil være hjerteløber, så 
vi kan få dem sendt på kursus. 
Bolette. 

Foto Bolette. 


