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Redaktøren har ordet.
Thorøhuse på landkortet.
Enhver dansker burde efter denne sommer, hvor Thorøhuse
ligger på landkortet. ”I hus til
halsen” gjorde landsbyen
kendt i hele landet, læs om det
inde i bladet. ”Parringsleg i
strandkanten” vist på TV2, læs
om det inde i bladet. Jacob Gades Tango Jalousie i en nyind26
spilning. Læs om det inde i
23
bladet. ”Mordet på Harald
Plum”, læs om det inde i bladet. Og som prikken over i-et:
En badevandstemperatur på
over 25 grader, enkelte pålidelige vidner siger 28 grader. Jo,
der er mange gode grunde til at rette blikket mod Thorøhuse.

”Nu ka' det vist ik' bli' meget bedre ”
Citat fra musikgruppe De Nattergale

Thorøhuse Postens
redaktør Bjarne Toft Olsen
Ålevejen 11, telefon: 26390999 eller 64712704
Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle
husstande i byen og i Nyhuse. Indlæg sendes til:
btols48@gmail.com
Deadline for næste nummer: Torsdag den 25. oktober 2018
Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig.
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VVS – Ventilation –Blikarbejde
Fra ide til virkelighed.
Tlf. 64715646 Email mal@boegskov-vvs.dk
www.boegskov-vvs.dk
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JACOB GADE

TANGO JALOUSIE

Wiener Philharmoniker, Sakari Oramo
Jacob Gade (1879-1963) – dansk komponist og violinist – er
verdensberømt som komponisten bag Tango Jalousie. I 1925 var
Paladsteatret i København det naturlige valg, da den nye Zorrofilm med superstjernen Douglas Fairbanks i hovedrollen skulle
have Danmarkspremiere. Alle sejl blev sat til; biografens kapelmester Jacob Gade komponerede en ny tango til en af scenerne,
og han kaldte den Jalousie – tango tsigane. Siden uropførelsen i
1925 er det, vi nu blot kalder Tango Jalousie blevet det måske
allermest spillede stykke dansk musik gennem nu snart 100 år.
Noderne udkom både herhjemme og internationalt, og grammofon og radio gjorde udslaget; utallige orkestre, violinister og dirigenter har haft fingrene nede i partituret i tidens løb.
Nu er turen kommet til et af
verdens absolut førende orkestre, de traditionsbevidste Wiener Filharmonikere.

Dette tip om en ny indspilning
af dette berømte musikstykke
er kommet fra Jørgen Kristensen på Jacob Gadesvej
(selvfølgelig).
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Nyt fra Saltofte
Saltofte og omegns Borgerforening
CVR 37 53 26 22
Formand: Karlo Pedersen, Å Strandvej 2,
5610
Pedersenkarlo1@gmail.com
tlf. 60754395

Nyhedsbrev fra Saltofte og omegns Borgerforening
Borgerforeningen havde arrangeret affaldsindsamling søndag, den 8. april. Der mødte
28 personer op. Der blev indsamlet 67 kg. affald og 166 dåser. Det var 10 kg. ekstra
affald og 62 dåser færre end sidste år. Det har hjulpet på dåserne, at vi har opsat 3
skraldestativer, som vi selv tømmer. De fleste ”Saltoftere” er flinke til at putte en pose i
lommen og samle affald på deres motionstur og putte i skraldespandene.
I forbindelse med affaldsindsamlingen rensede vi påskeliljebedene og såede sommerblomster, som så gerne skulle komme op , når påskeliljerne er færdige.
Vi har købt hjertestarter og skab af Henrik Holm-Nielsen fra Torø Huse. Skabet kan dog
først leveres medio maj. Henrik Holm-Nielsen var den 25. april i Saltofte forsamlingshus og demonstrere hjertestarteren.
Der er blevet produceret uglekasser og mejsekasser til Saltoftes fugle. Kasserne udleveres gratis til borgerforeningens medlemmer.
Saltofte har fået udskiftet gadelamper og er gået over til ledlys.
Salttoftes 3 bistader er kommet godt i gang. Rapsen springer ud, og så får de travlt. De
3 bi-familier på Torø kommer lidt senere i gang. Jeg forventer ikke ny honning før ca. 1.
juli.
Venlig hilsen Karlo Pedersen
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Thorøhuse Posten har modtaget følgende:
Kære Bjarne Toft Olsen
Mit navn er Birte Jørgensen, og jeg har i gennem længere tid ønsket
at flytte til Thorøhuse.
Jeg er vokset op ved vandet, og savner lyset, mågernes skrig, og
den evigt storslåede udsigt.
Jeg har søgt, med lys og lygte, efter en helårsbolig til leje, i Thorøhuse, dog uden resultat. Så nu sætter jeg min lid til, at en annonce i
Posten, vil gøre hele forskellen.
Jeg søger en bolig, op til ca. 8000 kr. (brutto) månedlig leje. Jeg ønsker ikke
et tip top istandsat hus. Jeg foretrækker faktisk gammelt køkken og
badeværelse.
Jeg er alene boende, uddannet sygeplejerske, og meget kreativt anlagt. Syr og strikker meget, og sætter med stor glæde gamle møbler
i stand.
Jeg vil gøre mit yderste for, at bidrage positivt til jeres lokale samfund.
Jeg er at finde på Facebook
Jeg ønsker i fremtiden at modtage Thorø Posten i min mailbakke.
Med venlig hilsen
Birte Jørgensen Mail: egeskov10@gmail.com
Tlf.: 5080 1223

Hvem kan hjælpe med en
bolig?
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Kendt fra TV

Huset på Skolebakken, der gjorde Thorøhuse kendt i hele landet, er
nu solgt. Knud Borgersen har ikke ønsket at medvirke i et interview
om processen. BTO.

Hvem mon ejer denne båd?

Den har ligget på stranden i månedsvis og
motoren er tydeligvis skadet.
Ny Verka eller Delfin sag?
BTO
9

40820030

Et hængeparti.
De nye folk i Lillebo på adressen Jacob Gadesvej 9 har ikke været præsenteret her i
Thorøhuse Posten, og det skal der rettes op på. Undertegnede besøger derfor Majbritt Chambers (45), Morten Christensen (43) og Oscar Chambers (12, og der kommer straks kaffe på bordet. Dem jeg ikke møder denne lørdag formiddag, er sønnen
Asger Christiansen (16) og Gustav Christensen (18) – de er ikke med på weekend
denne gang.
Parret har overtaget huset i april 2017, men det var nærmest ubeboeligt ved overtagelsen. Det er der rettet op på nu, selv om der stadig mangler en del. Morten er
”gør det selv” mand og tager gerne fat på opgaver som ellers er forbeholdt fagfolk.
Parret bor permanent i Aarup og benytter Lillebo som fritidshus eller weekendhus
om man vil. Derfor er det ikke hver dag , man ser de nye beboere i gadebilledet.
Men Oscar har allerede fundet vej til Thorøhuse Livredderklub. Morten er kommet
meget i Thorøhuse som barn/ung, og derfor var det ikke svært at afslutte handlen
om ”Lillebo”. Og man er ikke blevet skuffet over modtagelsen i byen skulle jeg hilse
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og sige. Alle er så hjælpsomme, og Harry har allerede været der med friske fisk.
Andre naboer har bistået med praktisk hjælp. Og nu er der guldfisk i dammen bliver
jeg betroet. Morten siger: ”Faktisk er det svært at finde noget negativt at sige om
modtagelsen” og Oscar supplerer: ”Det er rigtig dejligt at være i Thorøhuse”. Parret
ønsker at deltage så meget som muligt i fællesarrangementer i byen.
Morten arbejder med IT på TV2 Fyn i Odense. Majbritt arbejder med innovation som
kreativ iværksætter i Spinderihallerne i Vejle, en daglig køretur fra Aarup på 120 km.
Majbritt lufter en drøm eller et ønske om, at der kunne laves en sommercafé i Forsamlingshuset med fisk på menuen og salg af kaffe og is. Ideen er til fri afbenyttelse.
Thorøhuse Posten siger: Velkommen til Thorøhuse.
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Parringsleg i strandkanten (tekst og fotos Kim Rune, Skolebakken 7)
Tre mænd, en fynsk bundgarnsfisker, en nordjysk fritidsfisker og en biolog fra København mødtes fredag eftermiddag på Drejet ved Torø Huse. De tre mænd var
sammen på en ganske særlig mission.
-Så får vi at se, om han vil være far, jo da, det vil han godt nok rigtig gerne, skulle jeg
hilse og sige Arne Rusbjerg trykker kyndigt på den lille hanpighvar, og en hvid stråle rammer dels
hans
lilla FC Midtjyllands-trøje og dels en plastikbøtte på bordet foran ham. Og godt for
det, altså det med plastikbøtten. For i den ligger der allerede millioner af æg, som
spændt venter på en frisk lille sædcelle. Det er æg, som Arne Rusbjerg for et øjeblik
siden har trykket eller masseret ud af en væsentlig større hunfisk.
-Det er nogle virkelig gode pighvarrer, de her - fortsætter han.
- Ham fiskeren ved tydeligvis nok, hvad han har med at gøre-, han nikker samtidig
anerkendende over mod Keld Mogensen, mangeårig bundgarnsfisker fra Torø Huse.
Keld Mogensen står endnu i sin båd og sorterer de friske pighvarrer. Og Arne Rus-
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bjerg har da også helt ret. Keld Mogensen kan netop i år fejre 60 år som bundgarnsfisker, så han ved præcis, hvad han har med at gøre. Og det er hans gydemodne
pighvarrer, halet op af Lillebælt for få timer siden, der nu mere eller mindre frivilligt
har ”sex on the beach” i det lille fiskerleje Torø Huse.

LABORATORIE I VANDKANTEN
Arne Rusbjerg er formand for Nordvestjysk Fritidsfiskerforening, og han har i mange år interesseret sig for sikringen af fiskebestandene i Danmark. Nu står han her i
strandkanten sammen med Mads Christoffersen, der er biolog og fiskeplejekonsulent på Danmarks Tekniske Universitet Aqua. De arbejder godt sammen. De har indrettet en interimistisk arbejdsplads på ladet af en traktor. Hvor der før har ligget
garn, kasser og grovere fiskeredskaber, ligger der nu fine pincetter og små glas til
dna-prøver. Arne Rusbjerg udtager rogn og sæd fra fiskene, og Mads Christoffersen
måler og vejer dem. Til sidst mister fisken også et lille stykke af halen.
- Vi tager en lille dna-prøve af hver fisk - forklarer Mads Christoffersen.
- På den måde kan vi se, hvor lokale fiskene er. Er de her pighvarrer for eksempel
lokale Assens eller Torø Huse pighvarrer? Eller er det de samme, der fanges rundt
om hele Fyn eller i hele landet? Det vil vi gerne undersøge. Og samtidig kan vi sikre,
at de pighvarrer, vi sætter ud igen, passer genetisk til området- Mads Christoffersen
er DTU Aquas mand i det store pighvar-projekt, der blev skudt i gang sammen med
Dansk Amatørfiskeforening i 2017. Hele projektet går i alt sin enkelthed ud på at få
flere af de eftertragtede fisk ud i de danske farvande.
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STØRRE CHANCE FOR OVERLEVELSE

-Det er jo fisk, som både erhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfiskere gerne vil fange. De smager fantastisk, og restauranterne efterspørger dem. Med det her projekt
hjælper vi dem lidt på vej.
Vi har en væsentlig større succesrate end naturen, fordi vi med den her metode
fjerner deres naturlige fjender i den meget skrøbelige fase, hvor de som æg og larver er meget udsatte- fortæller Mads Christoffersen, mens endnu en pighvar må
afstå et lille stykke af sin hale i den gode sags tjeneste.
De befrugtede æg bliver kørt til Jylland, hvor de udklækkes hos Fishlab, et firma der
har specialiseret sig i fodring af fiskelarver. Derefter tilbringer de barndommen i
beskyttede omgivelser hos Venøsund Fisk og Skaldyr APS. Når de så i sensommeren
eller i det tidlige efterår bliver omkring seks centimeter, skal de retur til Fyn og udsættes i de områder, hvor forældrefiskene blev fanget.
I løbet af eftermiddagen er i alt 100 pighvarrer blevet taget under kærlig behandling, sådan helt bogstaveligt, og det skulle ifølge Arne Rusbjerg gerne sende omkring
20.000-50.000 små poder retur ud i Lillebælts blå bølger.
- Med de fisk som Keld Mogensen har fanget til projektet, så er det gået rigtig godt i
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dag. Det er faktisk ikke lykkedes os i nogle år, at få så fine fisk, som vi har været heldige at få i dag. Så det er et stort skridt på vejen - siger Mads Christoffersen afslutningsvis.
- Og her er så farmand - . Arne Rusbjerg lægger næsten ømt en træt og udmattet
hanfisk ned til hunfisken i den gule fiskekasse. Og således blev der alligevel lidt hudkontakt for det nyslåede forældrepar, trods den lidet romantiske parring i den sommerhede strandkant.
FAKTA:
Sideløbende med projektet i Torø Huse har DTU Aqua og Dansk Amatørfiskeforening sammen med Bornholms Lakseklækkeri i Nexø gang i et projekt mage til på
Bornholm. Efterhånden er det meningen, at det skal udbredes til flere steder i landet.
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En pighvar er en stor og næsten cirkelrund fladfisk. Den har pigge på ryggen.
Hunnerne er de største og kan blive op til 90-100 cm. En han bliver sjældent mere
end 50 cm. Den lever i de fleste danske farvande.
Det er en forholdsvis dyr og meget eftertragtet spisefisk. Hvis man søger på pighvar
på internettet, er de første mange sider således madopskrifter.

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk
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GOITSE (Irl)
Thorøhuse Forsamlingshus
fredag d. 14. september.

Goitse er en ung irsk kvintet, der efter uddannelse på Limmerick University’s
Irish Academy of Music and Dance nu har etableret sig globalt som et af de
mest anerkendte og benyttede bands blandt kendere af irsk traditionel musik. Har efterhånden optrådt på 4 kontinenter og har senest høstet stor anerkendelse for deres anden cd ”Transformed”, produceret af Donal Lunny.
Deres særlige lyd er opstået ved en kombination af egne kompositioner lagt
sammen med traditionelle melodier fra Irland og andre lande. Deres lyd kendetegnes også især af sangerinden Áine Mc Geeneys karismatiske stemme,
der trækker lytterne ind i musikken på en fortryllende måde. Med Goitse
holder vi i Thorøhuse forbindelse til den keltiske musik, og der venter et
spændende møde med denne unge irske kvintet. Koncerten er som sædvanligt med mulighed for spisning kl. 18. Koncerten begynder kl. 20. Spisning
125 kr. og koncert 125 kr. Billetter bestilles på tlf. 22871053.
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Arr. Thorøhuse Forsamlingshus

Thorøhuse Bylaug

Referat fra Bestyrelsesmødet mandag d. 9. juli 2018 kl.
19:30 hos Margrethe.
Deltagere: Bolette, Margrethe, Lasse, Palle, Bente og Jørgen (referent)
1. Godkendelse af referat fra 9. april: Referatet er godkendt og hængt
op i infoskab i april.
2. Evaluering af aktiviteter siden sidst:
Bolette deltog i LAG-MANK møde 9.april. En evt. ansøgning om midler
skal andrage min. kr. 100.000.
Ved den velgennemførte Strandrensning den 17. april deltog 25 voksne
og 18 børn.
Bolette deltog i et Udvikling Assens møde på Gl. Avernæs 17. maj. Tema: Iværksætter. På mødet var der en god dialog med kommunens
politikere og embedsfolk.
Ny bog af Martin Tidsvilde: Mordet på Harald Plum blev præsenteret i
forsamlingshuset 6. juni med 52 besøgende og en god debat; specielt om grundloven. Bylauget noterede et underskud på kr. 205 ved
arrangementet.
18 Thorøhuseborgere inkl. 3 ”hjælpere” fra bylauget deltog i en vellykket ”§ 18” tur til De Japanske Haver 14. juni.
Asfaltreparation v/ EnergiFyn efter gravearbejde ifm. fibernet og gadelamper foregik den 8. og 11. juni.
Møde i borgergruppen 13.juni. Referat er rundsendt til deltagerne.
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3. Aktiviteter i den kommende tid:
Sommerhygge fælles med Forsamlinshuset den 15. juli 14-17 med
byvandring og efterfølgende grillpølser og øl/vand. Rollerne er
fordelt .
4. Nyt fra formanden:
Deltog i Landsbyambassadørmøde 2. maj på Gl. Avernæs med kommunens udviklings konsulent Steen Søgaard.
Vi har (igen) fået afslag fra Assens kommune om etablering af badeskur
på Drejet,
”Delfinen” aktiviteter: I fællesskab med Saltofte Oldermandslaug indgives der nu politianmeldelse i sagen.
Ass. Kommune har ansøgt om en ophævelse af kystbeskyttelseslinien
(kun) omfattende P-plads v/ Forsamlingshuset Drejet 7.
5. Nyt fra øvrige B-medlemmer (bordet rundt, forslag, information,
opfølgning)
Palle orienterede om fælles navneliste for Thorøhuse Forsamlingshus
og Bylauget.
6. Medlemmer- antal, tilgang, velkomst til nye, informationer
om/henvendelser fra medlemmerne:
Palle: Vi har pt. 158 medlemmer.
Bolette: tager sig af velkomst til nye på Jakobs Gades Vej 10 og Saltoftevej 5.
7. Økonomi- indtægter, udgifter, aktuel formue, annoncer, kontingenter:
Palle redegjorde for den aktuelle økonomi.
8. Thorøhuse Posten - vores indlæg til næste nr. - nyt fra redaktøren:
Bolette laver indlæg om Martin Tidsvilde foredrag og § 18 turen. Lasse
om Sommerhygge 15.7. Referat af B-møde 9. juli.
9. Anden PR og kommunikation til medlemmerne og andre medier: Der var ingen bemærkninger til punktet.

19

Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup
Telefon: 64 74 11 42

Aktivitetskalender Thorøhuse
Forsamlingshus efterår 2018.
Tirsdag d. 4. sept. kl. 18 Fællesspisning
Onsdag d. 12. sept. kl. 19 It Cafe
Fredag d. 14. sept. kl. 18/20

Koncert med spisning – Goitse (Irl.)

Onsdag d. 19. sept. kl. 19 It Cafe
Mandag d. 24. sept. kl. 19

Sy og Strik

Onsdag d. 26. sept. kl. 19 It Cafe
Onsdag d. 3. okt. kl. 19

It Cafe

Mandag d. 8. okt. kl. 18 Fællesspisning
Onsdag d. 10. okt. kl. 19 It Cafe
Fredag d. 12. okt. kl. 18/20
(Sco, F)

Koncert med spisning – Calum Stewart Trio

Tirsdag d. 23. okt. kl. 19 Sy og Strik
Onsdag d. 24. okt. kl. 19 It Cafe
Onsdag d. 31. okt. kl. 19 It Cafe
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Tirsdag d. 6. nov. kl. 18 Fællesspisning
Onsdag d. 7. nov. kl. 19 It Cafe
Onsdag d. 14. nov. kl. 19 It Cafe
Fredag d. 16. nov. kl. 19 Ålegilde
Onsdag d. 21. nov. kl. 19 It Cafe
Mandag d. 26. nov. kl. 19 Sy og Strik
Onsdag d. 28. nov. kl. 19 It Cafe
Søndag d. 2. dec. kl.14-17

Julestue

Onsdag d. 5. dec. kl. 19 It Cafe - Afslutning
Mandag d. 10. dec. kl. 18 Fællesspisning Julefrokost
Onsdag d. 12. dec. kl. 19 It Cafe – aflyst
Onsdag d. 12 dec. kl. 19 Cabaret møde
Lørdag d. 29. dec. kl.14 Juletræ
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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 taget fra www.assensprovsti.dk

Sommer og gebis?
Det er sommer. En tid hvor man ind imellem kan se folk stå
foran en gammel skole eller et gammelt hus og diskret kigge ind over hækken, fordi det netop var her de engang gik i
skole, eller fordi de voksede op i lige præcis det her hus,
hvor der nu bor nogle fremmede mennesker, som slet ikke
har evnet at bevare barndomshjemmets charme. Sommeren
er en dejlig, men også nostalgisk årstid, hvor vi med ferie i
kalenderen pludselig har fået tid til at søge tilbage ad fortidens tilgroede stier. Og det underlige er, at selvom vi inderst inde godt ved, at det hele har forandret sig, så forventer vi, når vi opsøger barn- og ungdommens land, at alt alligevel er ved det gamle. Og når vi så ser, at det er det ikke,
så genkalder vi os desto mere levende i erindringen og tegner og fortæller for dem, som naivt har indvilliget i at tage
med en tur tilbage til vores helt private fortid. Alle detaljer
tæller, intet er overflødigt. Her lå møddingen, eller her lærte
jeg at cykle, eller her fangede jeg krabber og badede og
blev solskoldet og fik kartoffelmel på huden af mor, når jeg
kom hjem, og så var det for øvrigt altid sommer. Der er som
22

regel altid en, der skal belære os om, at det ikke var tilfældet, at det faktisk ikke altid var sommer. Men sådan husker
vi det. Og det, vi husker som stort, er skrumpet nu og fremstår ubegribelig småt. Den lange vej er slet ikke så lang.
Den store bakke, er slet ikke så høj. Det gamle egetræ, hvor
der var skygge eller helle, når der blev leget tagfat, er i mellemtiden blevet fældet, eller måske er alting, også huset,
blevet jævnet med jorden, og grunden blevet opkøbt af en
af de mange forretningskæder, og nu ligger der måske et
supermarked eller noget andet, som er så langt fra alt det, vi
kendte engang. Beskæmmede må vi indse, at alting forandrer sig med tiden. Ubønhørligt. Kun ét forandrer sig aldrig; Guds ord. Et sted i det Nye Testamente siger Jesus, se, jeg er med jer alle dage, indtil verdens ende. De ord lyder over os, når vi føres til den kristne dåb. I dåben sætter
Gud sit mærke på os og lover os at være med os alle dage.
Ikke kun indtil vi bliver voksne, eller indtil han ikke gider
mere, eller indtil der er nogle, som ser mere spændende ud
eller til en eller anden super fed type, der både kan synge
og spille guitar lægger vejen forbi; heller ikke indtil han
kan se sit snit til at være utro, eller indtil vi bliver gamle og
sammenfaldne og indsunkne, og tænderne falder ud, og vi
må overveje, om et nyt gebis er det næste, vi skal skrive på
ønskelisten. Nej, løftet fra Gud lyder: jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Altid. Et løfteord, som får betydning
for den, som tror. Modsat den guddommelige evighed er
alting her i vores timelige verden under forandring, vores
tilgang til tro, vores liv, vores krop. En gang talte jeg med
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en mand, som havde fået lov at blive gammel. Han syntes
egentlig, at det var mærkeligt, at han var blevet så gammel.
- Altså det er jo naturligt nok, sagde han, men jeg føler mig
jo ikke gammel, det er bare min krop, som ikke kan følge
med længere. Som et barndomshjem, der ikke længere er,
som det var engang. - Det er underligt, sagde han. - Og noget andet som er underligt er, at da jeg mistede et kært menneske, troede jeg, at livet var slut, men jeg er her stadig.
Den gamle mand følte sig overflødig. Vi talte om tiden og
om at alting forandrer sig, og vi talte om evangeliets ord,
som står uforandret. Vores samtale fik mig til at tænke på en
historie om en mand, som havde to krukker. Han boede i et
land langt borte. Det var varmt. Solen stod højt på himlen,
og hver dag skulle han ned til floden for at hente vand. Den
ene krukke var ny, og den anden krukke var gammel og
skåret. Hver dag når manden vendte tilbage til landsbyen,
så han, at den ene krukke stadig var fuld af vand, mens den
anden krukke, den gamle krukke, som han bar på sin højre
skulder, kun var halvt fuld. De små sprækker i krukken
gjorde, at krukken tabte vand på vejen. En dag mødte manden en ven på vej ned til floden. Vennen sagde til ham, hvorfor skifter du ikke den gamle krukke ud med en ny?
Manden sagde til sin ven, gå du med ned til floden, så skal
du se. De to gik nu ned til floden. Manden gjorde, som han
plejede. Han fyldte vand i begge krukker. Den nye bar han
på sin venstre skulder, den gamle på sin højre skulder. Da
de var kommet halvvejs spurgte manden sin ven, - har du
set noget på turen, som undrer dig? Og vennen svarede, - ja.
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Jeg undrer mig over, at der kun er grønt og gror blomster i
højre side af vejen. – Nemlig, svarede manden, er det ikke
smukt? Nu ved du, hvorfor jeg ikke skiller mig af med den
gamle krukke!

Guds løfteord holder os fast. Til konfirmationsforberedelse
for vores børn i sognet, taler vi om, at vi i vores kristne dåb,
får et sted at høre hjemme uanset enhver anden forandring.
Et sted at høre hjemme, som, uanset hvor mange gange vores mor og far flytter og måske flytter fra hinanden og bryder op, står uforandret. For Guds løfteord favner alle, gælder for enhver, som tror og til alle tider. Som et elsket barndomshjem, der vitterligt ikke forandrer sig. Guds ord er
som en evig sommer.
Pastoren
I forbindelse med fællesturen ”Sommerhygge” rundt i
Thorøhuse blev denne sang afsunget inden spisningen.

UADKANTS- OG UDBLIKSDANMARK - med et glimt i øjet.
Melodi: Den Danske Sang er en… (Carl Nielsen)

1 - I Udkants-Danmark, der bor der bønder,
der går i træsko og kun si’r: Muh!
Og de, der bli’r der, er kun de sønner
der aldrig får en studenterhu’.
Det’ her, de klogeste krager vender.
Det’ her, der stinker af dumme svin.
Det’ her, den rigtige verden ender.
Det’ Udkants-Danmark – en skamskudt ruin.
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2 - I Udkants-Danmark er skolen lukket,
hvert andet hus er nu sat til salg.
Og klokken tyve bli’r lyset slukket,
og kroen lever af enkebal.
Det’ her, at indavl er høj’ste mode.
Det’ her, man stadig ser ser tysk TV.
Det’ her, man lever helt uden ho’de.
Det’ Udkants-Danmark – hvor intet kan ske.
3 - Ja, så’n beskriver en blegfed bybo’r
det Udkants-Danmark, vi lever i.
En masse floskler og dumme fyord
der’ tilsat hovmod og rent snobberi.
de kloge bybo’r, der er så travle
ser til, mens livet passer’ forbi.
Men de ved selv, de er verdens navle,
og det’ den navle, de piller i.
4 - I Thorø Huse er liv og trængsel.
Her mødes vi over mad og bord.
Uroligt vejr vækker kraft og længsel
mod nye planer, ideer og ord.
I borgerflokken en ildsjæl skuer –
Et sammenhold. Tanken slippes fri!
Et nyt projekt – li’ om hjørnet lurer,
Der løfter frivillighedens værdi.
5 - En fri og villig foreningslandsby
i med- og modvind i eget land.
Vi føler aldrig os rent fortabte,
men rykker sammen hver kvinde og mand.
Vi ved nu bedre, om hvad der gælder
af kvaliteter og levevis.
I Thorøhuse bli’r vi’n smule ældre
i Udbliks-Danmarks naturparadis!
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6 - De’ her de’r udsyn og åbne grænser.
Vi si’r velkommen til hver og én
blandt glade, skæve og klog’ eksistenser
med stor dynamik og som bare går te’n.
I rod og top har vi vor’ værdier.
De’ her, at børnefamilien gror.
Moderne landsby og vandrestier
i skøn natur. Det er her hvor vi bor!
7 - Så syng da Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang.
Og lære kan vi af nattergale,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise.
Og stranden drøner sit højtidskvad.
Fra hedens lyng som fra stadens flise
skal sangen løfte sig ung og glad.

Sangen er med den største respekt omredigeret af Jørgen Eeg Sørensen (2018)
fra originalversionen tilegnet ”Den dynamiske landsby” Vorbasse (vistnok) i
2012. Vers 1-3 v. Leif Maibom (2011); vers 4-6 v. Kr. Schmidt (2012);
vers 7. v. Kai Hoffmann (1924). Melodi: Carl Nielsen (1926).
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Forskønnelsesprisen 2018
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 oktober 2018.
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 2019.
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Dødsfald
D. 20 maj 2018 mistede Lis Anker sin samlever, da Otto Beck Hansen
døde ved en tragisk ulykke.
Vi Thorøhusere lærte Otto at kende, da Lis boede på Jacobs Gades
Vej her i Thorøhuse.
Han blev hurtigt en del af bybilledet, når han gik tur med damp på
piben, og mange af os lærte ham at kende, som en særdeles hyggelig
og venlig mand, der altid havde let til et smil og en lille snak.
Da Lis og Otto flyttede sammen i Kærum, skabte de et utrolig hyggeligt hjem, som de istandsatte og gjorde til rammen for det liv de håbede at skulle leve og dele i mange år.
Vore tanker er hos Lis, der så pludselig og meningsløst, nu er blevet
alene.
Æret være Ottos minde.

Tekst og foto er sendt til
Thorøhuse Posten af Hanne
Yderstræde.
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Nye folk i Thorøhuse:
Ved redaktionens slutning forelå der følgende oplysninger om
nye folk. Det har ikke være muligt at få lavet velkomstinterview med dem endnu, men det kommer.
•
•
•

SLIPPEN 3 NINA OG AREK,
JACOB GADES VEJ 10: PER OG VIBEKE,
ÅLEVEJEN 5: ANDERS+KONE + 3 BØRN

Bolette/ Bjarne T.O.
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Der arbejdes på adressen Saltoftevej 5.

Bettina og Brian Rasmussen har overtaget ejendommen, og der arbejdes i øjeblikket på at renovere det hele. Brian har været selvstændig i 15 år som anlægsgartner, men det stoppede han med 1. januar. Både han og Bettina er nu offentligt ansatte ved Kirkegårdsvæsnet i Vissenbjerg. ”Så har I mange folk under jer?”
spørger jeg, men den vits trækker kun et skævt smil frem hos Brian. Han har tydeligvis hørt den før.
Hele huset skal renoveres. Nyt tag, nyt el. ny isolering, nye VVS-installationer osv.
Det tager selv sagt sin tid nå man skal gøre det hele selv i sin fritid. Brian anslår
en tidsramme på mellem 3 og 5 år. Førstesalen er næsten færdig, bortset fra
maling. Planen er, at parret skal flytte hertil på sigt. Det har altid været en drøm
at komme til Thorøhuse. Tidligere har parret lejet sig ind forskellige steder i byen
gennem flere år. Og nu opstod muligheden for at købe ejendommen. På vegne
af Thorøhuse Bylaug siger undertegnede Velkommen til Thorøhuse
Tekst og foto Bjarne Toft Olsen
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Sommerhygge i Thorøhuse søndag d. 15. juli 2018
med Bylauget og Forsamlingshuset fra 14.0017.00.

I minimum 25 graders varme gik 32 voksne og 2 børn byvandring i Thorøhuse.
Meningen med galskaben var at gøre stop ved 10 udvalgte huse og høre om
husets historie som købmandsforretning hos Laura Købmand, Jacob Gades Vej
14, Poul Købmand Jacob Gades Vej 11 , Gl. Toldsted Jacob Gades Vej 13, de ældste bindingsværkhuse i Ulkestræde og Torøgyden og Jacob Gades Vej 2 med stråtag fra midten af 1700 tallet, de fine fem fags fiskerhuse med dannebrogsvinduer
på Jacob Gades Vej og andre veje, det fine nybyggede hus på Saltoftevej 9, ligkapellet der hvor Torben og Dorthes garage ligger på Saltoftevej 11, den store hvide skole fra 5.-7. klasse på Saltoftevej 2, den lille gule skole fra 1.-4, klasse på
Skolebakken 3 med historier om lærerne, den fine nyrenoverede, gamle barbersalon i Bagerstræde hos Jytte og Jeppe, bageriet i Bagerstræde med udsalget fra
Jacob Gades Vej 5, retur ad Fælleden og historien om Jacob Gade og hans hus og
siden husbestyrerindens efter hans død.

Bolette fortalte undervejs og Palle Isaksen fortalte om Jacob Gades hus, som han
og Annette bor i. Her sang vi også ”Det var mig og Maggiduddi”, som Jacob Gade
har lavet melodi til, tekst af Ludvig Brandstrup.

Tilbage ved Forsamlingshuset, hvor vi startede 1 time og 20 min. tidligere, sang vi
en omskrivning af ”Den danske sang er en ung blond pige” til Thorøhuse, som
Jørgen Eeg havde bearbejdet.

Bente Hyldgaard og Lasse Lauridsen også fra Bylauget havde i mellemtiden gjort
grillpølserne klar med brød og masser af ketchup, sennep og remolade og John
fra Forsamlingshuset havde på forhånd kølet øl i varianter og vand ligeså, som
man selv kunne hente i køleskabet i Forsamlingshuset og bringe med ud til borde
og nye stole på den fine, fornylig flisebelagte terrasse. Kun parasollerne manglede i sommerheden. Men de kommer nok til næste år, mente John, formand for
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Forsamlingshuset.
De ældste thorøhusere Børge Hansen 93 år, Drejet, og Poul Kastrup 91 år, Lundshøje, var med. De yngste på turen var Kalle og Oscar 12/13 år, begge Jacob Gades Vej. Derudover mange ”nye” og ”gamle” thorøhusere. Alle skulle fortælle,
hvornår de var kommet til Thorøhuse, og hvor de bor.

Turen og serveringen var arrangeret af Bylauget og Forsamlingshuset i fællesskab, og for en gangs skyld var det hele gratis. Vi gør det igen til næste år, hvis
der er stemning for det.

I anledning af turen havde Bolette lavet lidt statistik: Thorøhuses helårsbeboere:
78 pensionister, 88 arbejdsramte, 32 hjemmeboende børn og ca. 40 hunde.
Sommerhuse/fritidshuse: 29 voksne og 6 børn.

Bolette: Tekst og foto
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Foto på denne side: Hanne
Yderstræde
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”MORDET PÅ HARALD PLUM”- da kongen bestilte
et mord.
Forfatteren Martin Tidsvilde lavede sammen med Thorøhuse Bylaug premiere på
sin nyeste bog i Forsamlingshuset onsdag d. 6. juni 2018 fra 14.00 -17.00.

Det var med stor spænding, at vi endnu engang havde premiere på en bog om
Harald Plums historie og død på Thorø i årene 1917-1929.

Men trods den solrige og varme sommerdag mødte 52 thorøhusere, assenesere
og andre fra nær og fjern op til 1 times foredrag, en halv time til kaffe og kage og
1,5 time til spørgsmål og svar og livlig debat. Entré 40kr.

I modsætning til forfatteren Søren Ellemoses bog om Gullashbaronen Harald
Plum, som dog slutter sin bog med konspirationsteorier om Haralds død som et
selvmord, mener Martin Tidsvilde, at Harald Plum blev myrdet.

Denne påstand bruger han hele bogen til at bevise. Motivet skulle angiveligt være at Kong Christian d. X. sammen med H.N. Andersen, ØKs stifter og ejer og Harald Plums værste fjende i erhvervslivet, ikke ønskede flere detaljer frem i lyset
om deres transaktioner og derfor ”bestilte” en ”aflivning”, som skulle ligne et
selvmord. Harald Plum var netop i gang med at skrive 4. bind af sin selvbiografi,
hvor ikke ønskede begivenheder nok ville komme frem, måske H.N. Andersens
kapitaltransaktioner under første verdenskrig. Hvem ved.

Harald Plum var ikke, skriver Martin Tidsvilde, insolvent, som beskrevet tidligere
andre steder og burde ikke være erklæret konkurs, da hans fabrik Dansk Rekylriffel Syndikat var mange penge værd.

Og endelig kan de 4 skud, som dokumenteret på tegningerne, ikke være udført
af Harald Plum selv, skriver og argumenterer Martin Tidsvilde.
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Men svindlede, det gjorde han. (Der er jo mange, der svindler uden at begå selvmord. Alberti fx)

Bogen kan købes i Schreiners Boghandel
i Østergade i Assens. Den er rigt illustreret med politiets afhøringer og breve fra
involverede personer.

Martin Tidsvilde har desuden skrevet 3
bøger om Grundloven, en bog om
”Påskekrisen i 1920”, hvor Christian d. X
afsatte Zahle-regeringen og en bog om
”Rostockmysteriet” og ”Dobbeltmordet
på Peter Bangsvej”.

Bolette.

Foto: Bjarne Toft Olsen
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§ 18 turen til De japanske Haver på Vøjstrupvej
torsdag d. 14. juni 2018 fra 10.00-16.30.
Igen i år havde vi fået bevilliget 6500kr fra Assens Kommunes § 18 midler. Det er
så dejligt, at vi kan lave denne tur for byens ældre beboere på 70+, 80+ og 90+ og
nogle enkelte på 60+.

I år havde vi valgt De japanske Haver i Broby. Aftalen med ejerne, ægteparret Anne og Peter var for længst lavet før åbningen i maj. Ankomst kl. 11.00. 20 min.
foredrag om havens tilblivelse og indretning samt bygninger og restaurant af Peter. Historien om to ildsjæle i København, der havde en drøm, som de førte ud i
livet på Fyn. Hvordan man får fat i noget vand i nabolaget og lader det risle i
en historiefortælling om livets faser. Derefter kommer alle planterne og stierne og
de små broer og meditationshaven med de fint revne perlesten. Alt klippet og
passet i japansk sirlighed.

Efter foredraget havde vi en time til at trippe rundt i vores eget tempo med eller
uden stok og rollator og sidde helt stille og lytte til vandets rislen.

I et separat lokale var der dækket op til os: 18 personer + chauffør fra Willemoes
Bus. Her fik vi en forudbestilt menu, som Anne fortalte om. Alle fik meget af det
hele også det stærke grønne. Det smagte himmelsk. Fisk, kød med urter og grønsager, alt i fine små lækre japanske udgaver.

14.30 kørte vi videre mod havnen i Falsled, hvor vi vidste, der var nogle bordbænkesæt. Vi havde selv kaffe og kage med og Bente Hyldgaards lille bitter. Det er
havnekioskens borde, men vi måtte godt være der, selv om vi ikke købte noget.
Fin service. Og der er et fint, rent toilet. Vigtigt.

Hjemme i Thorøhuse igen. Sol hele vejen også i deltagernes taknemmelighed.
Bylauget betaler differencen fra bevilling til den reelle udgift med glæde. Bente,
Lasse og Bolette fra Bylauget deltog.

Bolette.
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Tekst og foto: Bolette Eggers

Bonusinfo:
§18 er en bestemmelse i Serviceloven der pålægger alle
danske kommuner at samarbejde med frivillige sociale organisationer og støtte frivilligt socialt arbejde.
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Calum Stewart Trio (Sco, F)
Thorøhuse Forsamlingshus

fredag d. 12. oktober 2018.

Calum Stewart er fra det nordlige Skotland, men har nu bosat sig i
Bretagne, hvor han de senere år har udforsket den keltisk/
bretonske genre. Det er i øvrigt også første gang Thorøhuse Forsamlingshus stifter bekendtskab med det bretonske folkemusikalske
islæt. Calum er en stor og anerkendt virtuos på sine instrumenter,
især den særlige irske sækkepibe Uilleann Pipe’en men også diverse
fløjter. Han har bl.a. optrådt sammen irske Danu og Julie Fowlis,
Lauren MacColl og i de senere år med nogle af de fineste bretonske
musikere. Desuden med The London Philharmonic Orchestra og The
London Symphony Orchestra. Hans seneste album ”Tales from the
North” har høstet fremragende anmeldelser. Et spændende
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bekendtskab i Thorøhuse Forsamlingshus og samtidig den sidste koncert i 2018. Koncerten er som vanligt med mulighed for spisning. 125
kr. for en 2-retters menu og 125 kr. for koncert. Spisning kl. 18 og
koncert kl. 20. Billetter bestilles på tlf. 22871053.

SNAPSELAUGETS ÅRLIGE THORØTUR.
I løbet af august/september, tager Snapselauget på den årlige tur til Thorø, hvor vi
hygger os med mad og drikke, ikke mindst Torøsnapse. Nøjagtig som vi plejer.
Afhængig af vejret, er datoen endnu ikke fastlagt, men der vil komme opslag på
tavlerne og medlemmerne vil modtage mail kort tid før.
TIL KOMMENDE MEDLEMMER:
Vi optager stadig medlemmer i snapselauget, og der kræves kun, at ansøgeren
laver 3 snapse efter eget valg.
Så finder vi et tidspunkt hvor “dommerkomiteen” tropper op og smager på sagerne, og afgør om vi har fået optaget endnu et medlem.
Er du et kommende medlem af Thorø Snapselaug, så kontakt:
Oldermand Karlo Pedersen, på tlf. 40401877 eller
Skriver Hanne Yderstræde på tlf. 30281008
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Bliv førstehjælper og lær hjerte-lungeredning.

Kurset bliver afholdt i Assens Kommune. Kurset løber over to
gange med i alt 7 timers undervisning. Kurserne er gratis for deltagerne, og de afvikles af Røde Kors , Lions og Hjerteforeningen i
fællesskab. Undervisningen varetages af ASF Folkehjælp.
Efter kurset kan man blive tilmeldt alarmcentralen og blive tilkaldt
hvis man er i nærheden af et tilfælde. Det er frivilligt om man ønsker at deltage i denne ordning, men det anbefales.
I Assens by afvikles kurset:
Lørdag den 27. oktober 2018, klokken 10.00 til 14.30
Foreningshuset Gasværket, Ramsherred 52, 5610 Assens
og
Onsdag den 31. oktober 2018 klokken 18.30 til 21.30
Assensskolen Afdeling Syd, Skelvej 29, 5610 Assens, Røde Kors lokaler /
lærertorvet.
Tilmelding via Mit Røde Kors eller på mail:
engvang@jacobsen.tdcadsl.dk eller Bjarne Toft Olsen
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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, Jacob Gades Vej 11, tlf. 51259250
Email: ursela.hanshenrik@mail.dk

Sekretær

Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053
Email: jepfyn@gmail.com

Inspektør

Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623

Medlem

Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150
Email: pernillehede@hotmail.com

Medlem

Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209
Email: carlskolebakken@gmail.com

Medlem

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.thoroehuseforsamlingshus.dk/
(udlejning og aktiviteter)

Thorøhuse d. 7.april 2017
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Hvorfor tage til vadehavet for at
opleve ”Sort Sol” ?
Stæreflokkene er ganske imponerende over Noret.
Foto: Bjarne Toft Olsen

Har du læst I Thorøhuse
Posten, at der en dame
der vil flytte hertil.
Ja, hun savner lyset,
storslået udsigt og mågernes skrig. HA, HA
HA—skal vi lige give en
opvisning?

Nye siddepinde
for måger ?
Foto: Jørgen Eeg
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