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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: Vibeke Villemoes, Jacob Gadesvej 10, 

mobil: 26112466, Mail: vibekemaudvillemoes@gmail.com 

 

Hjemmeside: www.thoroehuse.dk/ 



3 

 

Indhold i dette nummer 

Redaktøren har ordet      side 4 

Donationer til Forsamlingshuset    side 6-7 og 11 

Pastorens hilsen       side 8-9 

Forskønnelsesprisen      side 12 

Fællesspisninger       side 13 

Strandrensning       side 15 

Cabaret i Forsamlingshuset      side 17-19 

Koncertomtale LYY      side 20-21 

Aktivitetskalender       side 22-23 

Droneoverflyvninger      side 24-25 

Æblekagedyst        side 26 

Sankt Hansfest       side 27 

Assens Cable Club       side 28 

Post Nord Danmark rundt     side29 

Spil dansk i Forsamlingshuset    side 30-31 

§18 turen        side 31-33 

Loppemarked       side 34-39 

Referat fra møde i bylaug     side 40-42 

Vores vilde haver       side 43 

Hundene i Thorøhuse      side 44-46 

Bagsiden         side 48



4 

 

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. november 2022 

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

Redaktøren har ordet. 

Nye tider. 

Thorøhuse Posten er tidligere udkommet omkring den første i måne-

derne februar, maj, august og november´. Deadline har tidligere væ-

ret den 25. i måneden før. 

Men Bylauget har nu besluttet, at rykke alle udgivelser en måned, 

således at bladet udkommer omkring den første marts, juni, sep-

tember og december. Samtidig fremrykkes deadline for stof der øn-

skes optaget i bladet til den 22. i den forudgående måned. 

Ændringen er begrundet i forhold hos vore trykkeri FGU - Fyn der 

holder ferie og optager nye elever primo august. Herefter skulle det 

være muligt at udkomme rettidigt. 

På FGU FYN Assens arbejder for at  forbedre unges muligheder for at 

komme videre i uddannelsesforløb eller beskæftigelse.   

FGU  står for forberedende grunduddannelse og medielinjen, der 

trykker vore blad, ligger i Glamsbjerg. 

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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Forsamlingshuset har modtaget: 
Kr. 5000,- fra Fynske Bank fonden til indkøb af teknisk 
udstyr. 
På billedet 
Formanden John Pedersen 
Erhvervskunderådgiver Ann K. Nøhr Fynske Bank 
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Og minsandten om ikke Forsamlingshuset har modtaget 
endnu en donation: 
15.290 kr. til Thorøhuse forsamlingshus fra Nordea Fon-
den til teknisk udstyr. 
På billedet Bankrådgiver i Nordea Assens Anica Filipsen 
og formanden. 
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Livets grød! 

Forleden læste jeg i Kristeligt Dagblad, at mange børn førhen 

havde ondt i maven, når madpakkerne afslørede, at de kom fra 

små kår. Flere læsere skriver om deres skolegang i 1950’erne, 

og en af dem fortæller: På vores skole havde vi to dejlige da-

mer, der lavede grød hver dag. Jeg kunne vælge mellem min 

mors madpakke og grød. Jeg valgte det sidste, og var man hel-

dig, kunne man hjælpe med at røre. Og bagefter vaske op. 

Kunne man forlange mere? 

Jeg er ikke sikker på, at nutidens børn ville være lige så begej-

strede over grød og opvask, som man kunne være det den 

gang. Men desværre er der stadig børn, som går sultne i skole 

og vender sultne hjem. Og der er stadig børn, som ikke får 

mad nok, eller som ikke får den gode næringsrige mad, de har 

brug for. For hvidt brød og chokolademadder og myslibarer, 

det er ikke nok til at bygge knogler af. Vis mig din madpakke, 

og jeg skal sige dig, hvad du kommer af, kunne man måske 

udlede. 

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

Billedet er tilsendt fra præsten 
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I kirken er måltidet i centrum eller den lille madpakke, om man 

vil. Oblat og vin, der uddeles under nadveren. Men i modsæt-

ning til det, der for nogle børn giver anledning til en knugende 

mavefornemmelse bare ved tanken om, hvad de andre børn vil 

få at se, når man løfter låget på plastikkassen til den medbragte 

mad, så er vi i kirken fritaget fra sådanne spekulationer. 

Her skal vi ikke bekymre os om, hvordan de andre skeler til 

vores madpakke, eller mangel på samme. Nej, ved alteret, hvor 

vi knæler side om side, og modtager Jesu Kristi legeme og 

blod, får vi alle det samme at spise og drikke, og alle er invite-

ret til højbords.  

Den lille madpakke, vi modtager ved alteret, er nærende særligt 

for Ånden. For uanset hvad vi har med i bagagen, også alt det 

vi skammer os over, lige som barnet kan skamme sig over en 

ussel madpakke, så mærker vi der ved alteret, at vi er en del af 

et særligt fællesskab. 

Ved badet og ved bordet; i dåben og ved nadveren, findes der 

ikke begreber som arbejderklasse, middelklasse, underklasse, 

overklasse. Her er vi alle sammen første klasses; Guds skab-

ninger. Og vi bliver mindet om, at over for Gud er alle lige. 

Måltider er vigtige, også madpakken i skolen. Men den åndeli-

ge føde i kirken er evigt nærende. Her er det ikke to dejlige da-

mer, der laver grød, men en himmelsk kongesøn, som giver os 

af sig selv.  

Der er livets grød, og det kan være godt for en stund, men li-
vets brød det rækkes os til evig tid.                                                                                      
Hilsen fra pastoren 
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THORFISK:  40 82 00 30 mail: thorfisk@tdcadsl.dk  

mailto:thorfisk@tdcadsl.dk
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Alle gode gaver…. 

 

Thorøhuse Forsamlingshus har gennem årene opgraderet det tekniske udstyr, så 

kravene fra selv lidt større orkestre kan opfyldes. Senest i foråret 2022 har For-

samlingshuset modtaget henholdsvis  5.000 kr. fra Fynske Banks Fond og 15.000 

kr. fra Nordeafonden. Pengene er blevet omsat til en ny forstærker på 2 x 520 

watt i 8 ohm og 6 nye mikrofoner med stativer. 

 

 

Forsamlingshuset faste lydmand Bros på arbejde ved  

husets 16-kanals digitale Yamaha mixer. 

 

Forsamlingshuset har også modtaget en donation fra fa. Mi-Vi-Ren v/ Pia Søren-

sen, Markleddet, i form af diverse rengøringsmidler- og artikler. Til og med ud-

valgte miljøvenlige produkter. 

Forsamlingshuset takker for donationerne. 
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Forskønnelsesprisen 2022 
 

 
Hvem skal have en påskønnelse for at gøre Thorøhuse smukkere? 
 
Du kan foreslå enhver forandring eller andet, som du finder smukt eller 
positivt. Det eneste krav er, at det skal være synligt fra vores veje eller 
stier, så det er noget, alle kan glæde sig over. 
 
Komitéen håber at modtage mange forslag. Hvis der er flere, som foreslår 
det samme, er det en stærk medvirkende faktor, når vinderen skal findes. 
 
Ring eller skriv til os, evt. smid en seddel i vores postkasse med dit forslag. 
HUSK sidste frist for forslag er november 2022. 
 

Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2 – tlf. 4089 1150 
mail: pernillehede@hotmail.com 
 
Bjørn Birkely, Jacob Gades Vej 21 – tlf. 2264 1391 
mail: bjornbirkely@icloud.com 
 
Lasse Lauridsen, Jacob Gades Vej 26 – tlf. 2390 6812 
mail: lasselau@hotmail.com  

 

Prisen bliver overrakt ved Bylaugets generalforsamling i marts 2023. 
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Fællesspisninger i efteråret 2022 

Mandag den 12. september kl. 18.00 

Biksemad med tilbehør, kaffe og kage 

Priser: Voksne 70 kr. 

Børn 0-6 år gratis, 12-12 år 30 kr. 

Husk kontanter 

De næste datoer er:  

Mandag den 3.10.22  

Tirsdag den 1.11.22 

Fredag den 2.12.22 

Nærmere i næste nummer 
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Der var indkaldt til strandrensning – ikke demonstration i anled-

ning af arbejdernes internationale kampdag. 

Der var mødt 40 personer op, heraf 10 børn og 2 hunde. 

Resultatet var sparsomt trods mange hænder og øjne men nævnes 

skal det, at der var en trillebør, mange gribetænger og handsker. 

Ulla Lorentsen samlede egenhændigt at stor pose hundelorte, som 

vel at mærke IKKE stammede fra hendes egne små gravhunde. Og 

så var der brunsvigere, kaffe og øl/vand til de flittige indsamlere. 

Tak til Bylauget for et par herlige timer i den gode sags tjeneste. 

Strandrensning 1. maj 

Foto: BTO 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

mailto:asv@yard.dk
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På billedet er det bagerst til venstre: 

Jens Bethelsen, Bjørn Birkely, Jørgen Eeg, Per Rye Pedersen, Lene Kastrup, 

Hanne Yderstræde, Bolette Eggers 

Nederst til venstre: 

Lasse Eg Jørgensen, Ane Vestergaard, Inger Lerche, Matilde Eg Jørgensen,   

Bjarne Toft Olsen. 

 

Mangler på billedet: 

Lars Hejgaard (skuespiller), Ib Vestergaard, Torben Blicher Buch (musik) Bent 

Østergaard (musik) 

Vi spiller forestilling (Premiere) LØRDAG D. 12/11 KL. 19.30 med spisning for 

publikum KL. 18.00. 
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2. forestilling spiller vi SØNDAG D. 13/11 kl. 14.30 hvor publikum spiser kl. 13.00. 

Billetsalg fra d. 1/8 for Thorøhusere, og fra midt i august for andre. Vi har samlet 

nogle af de tidligere samt nuværende skuespillere og musikere, og efter 3 års Coro-

na-pause melder vi klar for sidste gang med den ”gamle besætning” 

SKUESPILLERE 

Bjørn Birkely, Barne Toft Olsen 

Bolette Eggers, Ib Vestergaard, Inger Lerche, Lene Kastrup 

Lars Hejgaard, Matilde og Lasse Eg Jørgensen 

Jørgen Eeg,  Ane Vestergaard, Hanne Yderstræde 
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LYS/LYD: 

Søren Mortensen 

MUSIK. 

Jens Berthelsen, Per Rye Petersen, Torben Blicher Buch, Bent Østergaard 

KOSTUMER: 

Charlotte Hejgaard, Annette Isaksen 

SPISNING: 

Dorthe og Flemming med køkkenholdet fra Forsamlingshusets bestyrelse 

VELKOMMEN: 

V/ Forsamlingshusets Formand John Pedersen. 

TOVHOLDERE: 

Inger Lerche, Hanne Yderstræde 

PR: 

Hanne Yderstræde 

Billetbestilling:, NB: Lørdag er allerede udsolgt 

Skriv en SMS til Ursela på 51 25 92 50 og bestil. 

-husk at skrive antal billetter 

-dato på forestillingen 

-dit telefonnummer 

Betalingen (225 kr) sker ved indgangen. 

 

Det bliver sidste Cabaret med de tidligere    ak-

tører gennem tiden, og numrene bliver nogle 

gamle støvede numre som vi igen tager op, 

blandet med lidt nye.”  
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

Lyy i Thorøhuse Forsamlingshus  

fredag d. 16. september kl. 18/20. 

Lyy er en svensk kvintet, der blev dannet i 2006. Deres musik består af en 

blanding af traditionelt og nyt selvskrevet materiale. Deres optræden 

kendetegnes af god energi, præcision og tilført en god portion humor. Og 

tilhørerne kan glæde sig til en flot vokal fremført af sangerinden Emma 

Bjørling. Kvintetten har udgivet 3 anmelderroste cd’er, og har turneret på 

mange folkfestivaller og spillesteder i Europa, USA og Canada.  

Lyy består af: 

Emma Bjørling: vocal 

Anna Linblad: fiddle 

David Eriksson: nyckelharpe 

Petrus Johansson: guitar 

Martin Nordberg: percussion 

Der bliver i forbindelse med koncerten som vanligt mulighed for at tilkø-

be en 2-retters menu for 150 kr. Billetter til koncerten koster ligeledes 

150 kr. og kan bestilles på telefon 22871053. 

Koncerterne i Thorøhuse støttes af Statens Kunstfond og Assens Kommu-

ne. 
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Aktivitetskalender Thorøhuse 

Forsamlingshus efterår 2022.  

 

Søndag d. 28. august kl. 14-16 Koncert, Bent Østergaard Trio & Wine and 
Roses  

Mandag d. 5. sept. kl. 19 Sy og strik 

Onsdag d. 7. sept. kl. 19 It Cafe 

Mandag d. 12. sept. kl. 18 Fællesspisning 
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Fredag d. 16. sept. kl. 18/20 Koncert – LYY (S) 

Mandag d. 19. sept. kl. 19 Svendeklub 

Onsdag d. 21. sept. kl. 19 It Cafe 

Mandag d. 3. oktober kl. 18 Fællesspisning 

Tirsdag d. 4. oktober kl. 19 Sy og strik 

Onsdag d. 5. oktober kl. 19 It Cafe 

Fredag d. 7. oktober kl. 18/20 Koncert HØST/Stringflip 

Søndag d. 9. oktober kl. 12 Muslingefestival v/ Giovanni, La Posta. 

Mandag d. 17. oktober kl. 19 Svendeklub 

Søndag d. 23. oktober kl. 1430  Æblekagedyst 

Søndag d. 30. oktober kl. 14 Spil Dansk koncert, Søren Krogh og Janus  
     Bech-mann Duo. 

Tirsdag d. 1. november kl. 18 Fællesspisning 

Onsdag d. 2. november kl. 19 It Cafe 

Mandag d. 7. november kl. 19 Sy og strik 

Fredag d. 11. november kl. 18/20 Koncert Filippo Gambetta (I) 

Lørdag d. 12. november kl. 18 Cabaret     

Søndag d. 13. november kl. 13 Cabaret     

Onsdag d. 16. november kl. 19 It Cafe 

Mandag d. 21. november kl. 19  Svendeklub 

Søndag d. 27. november kl. 13-16 Julestue 

Onsdag d. 30. november kl. 19 It Cafe 

Fredag d. 2. december kl. 18 Fællesspisning 

Onsdag d. 14. december kl. 19 It Cafe 

 

  Bestyrelsen 
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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 

 

Angående droneoverflyvning over private haver 

 

Onsdag den 10-08-2022 i tidsrummet ml kl. 16.25 og 16.35 konsta-

terede flere Thorøhusere en drone over private haver i byen. Flere 

familier gik letpåklædte i badebukser og med bare maver i afslap-

pet samvær med familiens børn. 

Dronen fløj fra enden af Jacob Gades Vej (mod syd), op ad Norsve-

jen op ad Ålevejen og tværs over private haver til Skolebakken og 

videre til Markleddet og hen over haver og gårdspladser ud på mar-

ken mod Saltofte.  

Med en erhvervslicens er droneføreren bekendt med lovens §13 

om beskyttelse af privatlivets fred og konsekvensen af at flyve med 

droner over bygninger og beboelsesejendomme og dertilhørende 

haver, gårdspladser og lignende. 
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En række familier i Thorøhuse står klar til at træffe de nødvendige 

skridt (politianmeldelse) hvis optagelserne offentliggøres eller vi-

dereformidles. 

Sendt til Thorøhuse Posten 12. august/BTO 

Droneoptagelse af Ålevejen 11 fra august 2018. Denne optagelse har 

intet med den beskrevne episode at gøre. 

BTO 
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Søndag d. 23. oktober 2022 kl. 14.30 er der Æblekagedyst i Forsam-
lingshuset. Dysten afvikles som en del af æblefestivalen i Assens 
Kommune. Der vil blive mulighed for at deltage, både for børn og 
voksne. 

Denne festival har ligget stille siden 2020 ifølge hjemmesiden  

http://www.aeblefestivalassens.dk, men nu er folkene bag dette 
initiativ klar igen. 

En festival stiftet i æblets tegn, for at fremme kendskabet til og an-
vendelsesmulighederne af ÆBLET!  
Mission: 
Vores hensigt er at afholde en årlig festival i æblets tegn, hvor vi 
ønsker at sætte Assens kommune på landkortet som en innovativ 
og grøn kommune med et tiltag, som både på det sundhedsmæssi-
ge og kulturelle plan vil gavne alle kommunens borgere.  

Billedet er fra 

Thorøhuse Posten 

November 2019 
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Sankt Hans fest lørdag d. 25.juni kl.18.00 

Thorøhuse Forsamlingshus afholdt den traditionsrige Sankt Hans 

fest med grillstegt gris og bål på Drejet.  

Der var ingen heks i år - nogen kunne blive krænket. 
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Arena Assens- Center for sport og kultur 

Thorøhuse har en pæn andel i den nye store attraktion ved Assens 
Arena. Der er selvfølgelig tale om  Assens Cable Club som åbnede 
fyns eneste bane til wakeboard og vandski fredag den 19. august.  

Centrale personer bar projektet er Centerleder Michael Iwersen, 
Mikkel Fog Holm-Nielsen og Malte Mellerup Olsen som alle er bo-
siddende i Thorøhuse. De tre udgør også bestyrelsen i klubben. Mik-
kel og Malte kendte hinanden før de flyttede til Thorøhuse. På Refs-
haleøen i København man har et tilsvarende anlæg, . Projektet har 
været undervejs i 1½ år. Som bonusinfo kan det oplyses, at det er TC 
anlæg der har stået for udgravningen. 

Du kan booke en session i Assens Cable Club  (ACC). Kontakt  klub-

ben. 

Fato: BTO 

https://www.facebook.com/Arenaassenscenterforsportogkultur/?__cft__%5b0%5d=AZXVU08gRLpkZLmGCtCK0ZhPYBmup2CuVunnCCbp0_VWNsrEb88a78BmtUDP88_aBJrdp7WUJDc5D6Qf_TWqHmj6M4xk2YauIM8V294zJa3PrDzBSWvlL6JWfrPiiKBCjQ_eGuas9JMKgLWKNRIccrLH1PBXY_z8kIp86Sp72RdPADY1A_IdrQ6v


29 

 

Cykelfest PostNord Danmark Rundt 

De havde en fest på hjørnet  ved Thorøgyden da cykelløbet pas-

serede Thorøhuse onsdag 

den 17. august. Vejspær-

ringer og hedebølge kun-

ne ikke slå humøret ned, 

for der var festtelt, ud-

klædninger og fadøl. 

Alle flag i byen var på 

toppen og landsdækken-

de TV var på pletten. Foto: Hanne Yderstræde 

Foto: Hanne Yderstræde 
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Spil Dansk i Thorøhuse Forsamlingshus søndag d. 

30. oktober kl. 14. 

Efter vi sidste år måtte aflyse Spil Dansk arrangement i Thorøhuse 

Forsamlingshus, er det nu lykkes at arrangere en ny Spil Dansk fo-

restilling i forsamlingshuset. Spil Dansk ugen er en årlig tilbageven-

dende begivenhed, som altid ligger i slutningen af oktober og be-

gyndelsen af november. Arrangementet i forsamlingshuset er ble-

vet til i et samarbejde med Assens Kommune. I år præsenterer vi 

den nordjyske duo Søren Krogh og Janus Bechmann, der på ægte 

Hausgaard maner fortæller nordjyske anekdoter mellem musik-

numrene. Så mød op denne eftermiddag og få et godt grin. Det ko-

ster 50 kr. i døren og der kan købes kaffe og lidt godt ved siden af. 

Ingen tilmelding. 
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Søren Krogh og Janus Bechmann 

§18 turen. 
 

!3. juli 2022 kørte 6 privatbiler til Det ny H.C. Andersen Muse-
um i Odense kl. 09.15. 
21  thorøhusere 70+ og 80+ havde sagt ja tak til denne årlige 
tur, hvis vi får bevilliget penge til turen. 
Det er nogle øremærkede statsmidler, som kommunerne får 
tildelt, som vi søger og måske får. 
I år fik vi 4000kr. fra kommunen og 4000kr. fra Rise Sparekas-
se. 
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Entré og en lille, fin frokost dækkede udgifterne. 
 
  
Det er en helt ny måde at for-
tælle og formidle H.C. Ander-
sen på.  På med høretelefo-
ner.  Gå rundt selv i dit eget 
tempo. Lytte og se historie 
og eventyr. Fine tableauer. 
Sjove aktiviteter. 
1 time er rigeligt. Og så en 
fin lille frokost i haverestau-
ranten DEILIG. 
Kun chaufførerne vidste, 
hvor vi skulle hen bagefter 
og få kaffe og kage.  
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Passagererne skulle gætte. 
Jo nærmere vi kom målet, jo flere gættede det. 
Forsamlingshusets terrasse i Thorøhuse. Så var vi hjemme. 
Og solen skinnede meget varmt. 
Og snip, snap, snude……………. 

Skrevet af Bolette 
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. 

Søndag den 12. juni blev der afholdt det traditionsrige 

loppemarked her i byen. Bag initiativet står Hanne, Sol-

veig, Carsten, Vibeke og Suzanne og sikkert flere. Dagen 

igennem kunne der købes kaffe og kage i Forsamlingshu-

set, kage som frivillige havde bagt. Dagen blev afsluttet 

med fællesspisning, også i Forsamlingshuset. På de efter-

følgende sider er der en kavalkade af billeder fra dagen. 

En rigtig hyggelig tradition. 

Fotoserien er taget af Bolette og Bjarne 
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Foto: BTO 
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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 24. august 2022 hos Jørgen Eeg kl. 
19.00. 

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

 
Referat af b-møde d. 20.4.2022 godkendt og ophængt i infoskab 

og i maj nr. af Thorøhuse Posten. 
Evaluering af aktiviteter siden sidst: 

*Dialogmøde med den ny oldermand i Saltofte Oldermands-
laug, Anders Arfelt d. 29. april ved Forsamlingshuset. Bylauget 
holdt efterfølgende et møde hos Palle mandag d 2.maj, hvor vi 
udfærdigede et brev til Oldermandslauget bestyrelse. Brevet 
kan læses i Thorøhuse Postens september udgave. 
*Strandrensning 1.maj: Der var stor tilslutning: 40 voksne, 10 
børn og 2 hunde. Bagefter hygge på Forsamlingshusets terras-
se med kaffe og kagemand, øl og vand. I år måtte vi sætte sed-
del op på containeren med kun skrald fra strandrensningen. 
Ellers får vi ikke en gratis container næste år fra Entreprenør-
gården. 
*Borgergruppemøde (Forsamlingshusets- og Bylaugets besty-
relser) 20.juni i Forsamlingshuset.  P-skilt opsættes ved udlej-
ning, så kørende ledes til den rigtige p-plads ved Forsamlings-
huset. 
*§ 18 Turen 13.juli: Gik i år til Det ny H.C. Andersen Museum i 
Odense. Vi kørte i 6 privatbiler og parkerede under museet 
(P14).  Spændende ny måde at formidle eventyr på. Bagefter 
var der frokost på Restaurant ”Deilig” i haven. Og så til et 
“hemmeligt” sted bagefter med kaffe og kage. Nemlig 
”hjemme igen” på Forsamlingshusets terrasse. 21 deltagere - 
aldre: 70+, 80+. Det meste betalt af § 18 midler fra Assens 
Kommune og Rise Sparekasse. 
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*Loppemarked afholdt i Thorøhuse søndag d. 12. juni. 
*Bente Hyldgaard har holdt en flytte afsked for bestyrelsen hos 
Palle. 

                3.   Aktiviteter i den kommende tid: 
*Foredrag om bog og vin v/ Vinspecialist Henrik Lund Nim kan 
forventes i januar 2023. Mere herom senere på året. 

Nyt fra formanden: *Ekstra P-plads: Vi afventer nærmere fra kom-
munen vedrørende etablering. Byrådet har sagen med på Bud-
getborgermøde d. 30.aug. i Glamsbjerg. Billeder med biler på p-
plads og for enden af JGV er sendt til Martin Albertsen. 
*Æblekagedyst i Forsamlingshuset 23. oktober. Tovholdere: 
Kirsten Hasseltoft og Suzanne Båring. 
*Information fra kommunen om projekt BLUP (Bæredygtig Lo-
kal Udviklings Plan) videresendes til “Den Grønne Gruppe”.  
*Et 20 km påbudsskilt ansøges til 90 gr. svinget Saltoftevej/
Thorøhusevej. 

Nyt fra øvrige b-medlemmer: 
Palle: Det undersøges om alle har betalt opkrævningen for as-
falt på Skolebakken. 
Lasse: De to gamle bordbænkesæt trænger til vedligehold.  
Vibeke: Vibeke og Suzanne og Pernille sørgede for et “ByTræf” 
ifm PostNord cykelløbet 17.aug., hvor Thorøhuse var lukket fra 
12.00-19.00. 
Huller foran målene på fodboldbanen v/Drejet er udbedret. 
Keld har slået græsset. 
Jørgen: ingen bemærkninger. 
 Margrethe: Vejstriber bør males op på Thorøhusevej, Entrepre-
nørgården er kontaktet herom. Gyngestativ på Drejet: har fået 
nyt sæde.  

Medlemmer: Palle oplyste, at medlemstallet nu er på 150. 
Økonomi: Palle redegjorde for økonomien. 
Thorøhuse Posten:  Referat af b-møde til redaktøren efter aftale. 

Bolette: om Hundene i Thorøhuse. Billeder fra Loppemarkedet:  
Bolette. 

Evt. og Næste møde:  
Næste møde aftaltes til 16. november hos Bolette. 

Mødet afsluttet kl. 21:21 



42 

 

Thorøhuse Bylaug  

Til Saltofte Oldermandslaug.   2. maj 20222 

Tak for orienterende møde ved Finns Bænk ved Forsamlingshuset i Thorøhuse fre-
dag d. 29. april 2022, kl. 15.00-16.30. Mødet var indkaldt af oldermand Anderes 
Arfelt. Til stede ud over Anders Arfelt var også Poul Bertelsen fra Oldermandslau-
get. Fra Thorøhuse Bylaug deltog Palle Isaksen, Margrethe Vestergaard, Bente 
Hyldgaard, Vibeke Villemoes og Bolette Eggers. 

Der var ved mødet enighed om at bevare forholdene omkring naturhavnen med 
det idylliske miljø og med den autencitet, der er. 

KOMPETENCER: 

• Oldermandslauget har kompetencer på Drejet og Fiskemaen, IKKE i naturhav-
nen ”Dybet”. 

• Det er Kystdirektoratet og Assens Kommune, som har tilsynspligten med na-
turhavnen. 

Bylauget har kompetence til at kontakte myndighederne og udtale sig på Thorøhu-
ses vegne. 

HANDLINGER: 

• Oldermandslauget kan handle på Drejet og Fiskemaen, som de vil, men ikke 
røre ved fiskerhusene og tørrepladser. Husene er der kontrakt på, tørrepladserne 
skal forekomme ifølge saltvandsfiskeriloven. 

Vores badebro er lovliggjort af Assens Kommune i 2017-2027, derefter skal lovlig-
gørelsen fornyes. Broerne ud for fiskerhusene er ligeledes lovliggjort. 

Bylauget ønsker ingen nye tiltag på Drejet, men vil gerne hjælpe til med oprydning, 
som vi lige har gjort med den årlige Strandrensning søndag d.1. maj 2022. 

På baggrund af de ovenfor skitserede Kompetencer og Handlinger:  

Bylauget respekterer Oldermandslaugets kompetencer på Drejet og Fiskemaen.  

Bylauget har ingen ønsker og behov for at ændre naturhavnen og dens status som 
naturhavn. 

God sommer. 

Med venlig hilsen 

Thorøhuse Bylaug  Bolette Eggers 

Formand 
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Vores vilde haver 

Rådyr i haven hos 

Marianne Holm-

Nielsen 

Rådyr i haven hos Palle Nøhr Jensen 

og agerhøns hos Bjarne Toft Olsen 
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Hundene i Thorøhuse 

 
Markledet 11: Bellis, schnauzer. Følges med Lone/Palle. 

Markledet 7: Jimmy, pekingeser. Følges med Keld. 

Marledet 5: Miwi, pekingeser og Disney chihuahua-pekingeser, Følges 
med Pia/ Flemming og Dorte.  

Skolebakken 3: Bertha, weimaraner. Følges med John/ Dorthe. 

Skolebakken 4: Rolf, labrador og Molly, Labradoodle. Følges med Bo-
lette/Keld. 

Skolebakken 5: Åge og Marco, gårdhunde. Følges med Lone/Hilmer. 

Skolebakken 11: Kajsa, Cocker, Lousi, labrador. Følges med Annette/ 
Amanda/Victoria/Gustav. 
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Ålevejen 1: Martell, engelsk setter og Messi, FT Cocker. Følges med Lars/
Helle. 

Ålevejen 2: Emma, bomuldshund. Følges med Niels. 

Ålevejen 8: Frigg, Grand Danois. Følges med Elin. 

Jacob Gades Vej 1: Sussi og Perle, korthårede gravhunde. Følges med 
Margrethe. 

Jacob Gades Vej 5: Baloo, Cocker. Følges med Jens/Vibeke. 

Jacob Gades Vej 6: Mille, Jack Russell. Følges med Odd/ Bente. 

Jacob Gades Vej 10: Aslak, hvid schweizisk hyrdehund. Følges med Vibe-
ke/Per. 

Jacob Gades Vej 11: Sofus, Schnauzer. Følges med Jens Erik/Bente. 

Jacob Gades Vej ?: Gismo, gårdhund. Følges med Carlo. 

Jacob Gades Vej 16: Otto og Olsen, tempelhunde. Følges med Suzanne/
Mogens. 

Jacob Gades Vej 27: King, labrador. Følges med Bjarne. 

Jacob Gades Vej 25: Blacky og Bobby. Border collie. Følges med Keld/
Gitte. 

Drejet 4: Ollie, finsk laphund Følges med Pernille/Bjørk. 

Slippen 3: Knud, gadehund fra Portugal Følges med Annelise/ John. 

Fiskerstræde 2: Santo, labrador, følges med Per. 

Fiskerstræde 6: Lille My, engelsk springerspaniel. Følges med Curt/
Mette/ Christian. 

Barkegryden: Simba, labrador. Følges med Jørgen. 

Bådstræde 5. Liva og Asta, ruhårede gravhunde. Følges med Ulla.  

Saltoftevej 1: Rasmus, Jack Russel -Terrier og Fie dansk/svensk gårdhund. 
Følges med Rune/Paula. 

Saltoftevej 5: Zaki, hyrdehund. Følges med Arne. 

Saltoftevej 9: Terry, labradoodle. Følges med Charlotte/Lars. 

Saltoftevej 11: Cato, Golden Retriever. Følges med Torben. 



46 

 

Saltoftevej 25:  Simba. Følges med Ulla/Lilian 

Saltoftevej 27: Jolly, formel 1 labrador. Følges med Hans Ole. 

Saltoftevej 1: Rasmus, ruhåret foxterrier og Fie dansk/svensk gårdhund. 
Følges med Rune/Paula. 

 

 

 

 

 

Listen er lavet af Bolette. Og nu skal I 
bare lære listen udenad. 

Første gang den blev lavet for måske 5 år si-
den var der 40 hunde og 20 børn. 

Nogle hunde er væk, nogle børn er blevet 
store og flyttet. 

Men heldigvis er der kommet nye børn og 
små hvalpe. 

Nu er der 41 hunde og 19 børn. 

Og mange, mange børnebørn. 
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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: 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  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060 

   Email: myrfyn62@gmail.com 

Udlejning  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060 

   Email: myrfyn62@gmail.com 

Hjemmeside   www.thoroehuseforsamlingshus.dk/ 

    (udlejning og aktiviteter) 

Thorøhuse maj 2022 
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Grus 

Børneopgave. 

Hvilke dyr synes du der skal med i  

Noahs ark? Tegn streger. 

Efter deadline på redaktionen  

er skibet forsvundet ? 

Syndfloden? 


