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Foto: Jeppe Nielsen

Midsommervisen: ”Hver by har sin heks og hvert
sogn sine trolde, dem vil vi fra livet med glædesblus holde”
August 2012
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”Herren velsigne dig og bevare dig, -”

Sådan lød det 2. pinsedag på Drejet, hvor omkring 170 personer var mødt til gudstjeneste,
open air.
Sognepræst Lizette Harritsø trak fulde huse og
gjorde dermed krisen om fremmøde i folkekirken til skamme, i alt fald for en dag. Om det
var den skønne prædiken, det gode vejr eller de
efterfølgende pølser med øl og vand ved forsamlingshuset, der gjorde udslaget, kan vi kun
gætte på.
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Det er de fire sogne: Sønderby, Kærum, Helnæs og Dreslette, der hvert år går sammen om
en friluftsgudstjeneste. Trods lidt kritik af
manglende annoncering må friluftsgudstjenesten betegnes som en stor succes.
Vel mødt igen næste år 2. pinsedag i et af de
fire sogne.
Foto og tekst: Bjarne T.O.

Oldermand Poul Kastrups anbefaling
af en sensommersnaps.
Brombær-/ribssnaps
Tag 1 dl. brombær og 2 dl. ribs
fra haven og bland dem i et syltetøjsglas. Tilsæt gerne 2 tsk.
akaciehonning. Overhæld den
kulørte blanding med vodka.
Lad essensen trække i en uges
tid. Filtrér frugten fra og fortynd essensen med vodka efter
smag og behag. Den sødmefulde og let syrlige snaps er oplagt
til desserten eller bare til en god
kop kaffe.
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Krondiamantbryllup

Fredag den 29. juni kunne dette stolte par fejre 65 års
ægteskab. De indgik i den hellige ægtestand i 1947 under
beskedne omstændigheder. Bl.a. var deres bryllup slået
sammen med Ediths brors fødselsdag, og bryllupstøjet
var lejet. Efter få års ægteskab flyttede de fra København
til Thorøhuse i 1954. For Edith, der er født i Esbjerg, var
det noget af en omvæltning. Børge er født i byen, så han
var med det samme på hjemmebane.
Dagen begyndte med fuld musik i bogstaveligste forstand, da Assens Harmoniorkester mødte talstærkt med
30 stk. i det ”strålende” vejr (læs regn). Naboerne havde
rejst en smuk æresport, og der var selvfølgelig kaffe i
forsamlingshuset.
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Senere kom familien til middag, og både børn, børnebørn
og oldebørn havde en dejlig eftermiddag.
Edith og Børge kan i øvrigt prale af, at de både har holdt
sølvbryllup, guldbryllup, diamantbryllup og nu krondiamantbryllup i vores forsamlingshus. Godt gået og til lykke.
P.S. Sædvanligvis omtaler bladet ikke mærkedage, men
der skal være plads til undtagelser. Foto Valborg Hansen,
tekst: Bjarne
T.O.

Strandrensning
18.april 2012

Foto og tekst: Bolette Eggers

10 børn og 23 voksne fik samlet den sædvanlige vognfuld
skrald. Dejligt at det er blevet en fast familieaktivitet. Masser
af kage bagt af Lisbeth, Jacob Gades Vej og sodavand til ungerne. Kolde øl og varm kaffe/te var der også. Og en god Thorøhusesnak.
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Potpourri over opsætning af en
badebrotrappe 6.maj 2012
Vi er nogle, der ved, at man
skal have waders på. Jeppe,
Uffe, Bjørn og Preben

Rasmus havde tænkt
sig at vade tøj og sko
våde

Den er tung: 500 kg.
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Foto og tekst:
Bolette Eggers

Så er den næsten på plads
Johnny. Tager du den?

Det har jeg ventet på
længe, sagde Alice,
vinterbader
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Telekørsel i Assens Kommune.
Til de beboere i Thorøhuse, som ikke kan gå på nettet, har
Bylauget lovet at skrive lidt om TELEKØRSEL.
Alle kan køre TELEKØRSEL. Det koster 20kr. fra Thorøhuse til Assens til CENTERPUNKTET, som er busstationen, og det samme retur.
Du ringer til FynBus: 63 11 22 55 mellem kl. 07.00 og
21.00 og bestiller turen mindst 2 timer i forvejen.
Så kommer der en taxa eller minibus og henter dig ved din
gadedør. Du skal være klar et kvarter før. Husk at bestille
hjemtur med det samme.
Alle spørgsmål om hvad du kan og må have med, skal du
stille til bestillingscentralen på samme nummer: 63 11 22
55.
Børn under 16 år betaler halv pris. Børn under 4 år kører
gratis, men du skal huske at bestille plads til dem. Man kan
max bestille til i alt 6 personer. Skal du køre inden 09.00,
skal du bestille kørslen dagen i forvejen.
Kørestol kan medbringes, men du skal selv kunne stige ind
og ud af bilen. Chaufføren tager sig af kørestolen.
Hvis du har gyldig DSB-billet eller kort, gyldigt periodekort, uddannelseskort eller hybercard, kan du køre gratis
med teleordningen.
Telekørslen fungerer på:
Skoledage: kl. 09.00-12.00 og fra kl. 16.00-21.30.
Skolefridage: kl. 09.00-21.30
Lørdage, søndage og helligdage: kl.09.00-17.00
Eksempel: Thorøhuse hører til område 3 Assens.
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På en skoledag kan du blive hentet i Thorøhuse, så du ankommer til CENTERPUNKET (Assens Rutebilstation): kl. 08.58,
09.58, 10.58, 15.58, 16.58, 18.58, 20.58.
Hjemturen fra CENTERPUNKTET Assens Rutebilstation) er
på en skoledag: kl. 09.00, 10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 19.00,
21.00.
Husk at få en folder om TELKØRSEL på Rådhuset.

STRAND-MANDSTRO
DEN VOKSER PÅ DREJET. HUSK DEN ER RØDLISTET OG FREDET.
MAN MÅ IKKE PLUKKE
DEN.

Tekst og foto:
Bolette
Eggers
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Koncert med Paul Mckenna Band (Sco).
Fredag d. 14. september kl. 20.

Så er der igen koncert i Forsamlingshuset. Denne gang med et ungt skotsk orkester (5 mand).
Genren er trad. skotsk folkemusik. Orkestret får
flotte anmeldelser og bliver spået en glorværdig
karriere. Paul Mckenna er bandets forgrundsfigur og besidder en flot sangstemme.

Jeppe
Oldermandens haveråd:
Lad være med at trække ukrudtet op,
- det kommer op af sig selv
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Aktivitetskalender
Thorøhuse
Forsamlingshus
2012.
Mandag d. 10. september
Fællesspisning
Fredag d. 14. september
Koncert.
Paul Mckenna Band (Sco)
Torsdag d. 4. oktober
Banko
Torsdag d. 11. oktober
Banko
Torsdag d. 18. oktober
Banko
Torsdag d. 25. oktober
Banko
Fredag d. 2. november
Ålegilde
Torsdag d. 8. november
Foredrag –
Jordomrejse ”Familie på farten”.
Lørdag d. 10. november
Koncert
Big Basco (DK) Stort orkester med
blæsere.
(koncerten bliver med spisning).
Søndag d. 2. december
Lørdag d. 29. december
Mandag d. 31. december
Bestyrelsen

Julestue
Juletræ
Nytårsfest
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Henstilling
Først og fremmest skal jeg oplyse, at jeg ikke ønsker
at agere ”landbetjent” i Thorøhuse, men det hænder, at
nogen siger til mig, at der indimellem bliver kørt for
hurtigt på vores små veje herude. Så hermed videregivet. Vi har heldigvis igen en del børn, der færdes i
landsbyen, og vi skulle gerne undgå uheld.
Jeppe

Fællesspisning
Mandag d. 10. september kl. 18.
Fællesspisningen starter op igen i 10. september. Karin og Niels laver maden. Jytte og Jeppe hjælper. Bente Hyldgaard og Vivian Lundgren bager til kaffen.
Vedr. tilmelding – hold øje med opslag på pælene.
Jeppe
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Sankt Hans festen en succes.
Forsamlingshusets årlige Sankt Hans fest blev
trods blandet vejr en succes med deltagelse af
100 voksne og 20 børn. Arrangørerne takker for
den fine tilslutning. Så er det også sjovt at arrangere. Aftenen bød blandt andet på et flot
sangindslag af de lokale ”Thorøhusekvartetten”.
Det kan oplyses af arrangementet med spisning
gav et pænt overskud til forsamlingshuset.

Jeppe

Foto: Jeppe
Nielsen
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Medlemsfremgang for Bylauget.
Det er glædeligt, at vi allerede nu har flere medlemmer end forrige år.
Vi har rundet de 150 medlemsindbetalinger af
kontingent, og der kommer fortsat
indbetalinger. Det er en opbakning omkring Bylauget, som vi i bestyrelsen er glade for.
Vi ser det som en opbakning til både sammenholdet i byen og til det arbejde, som vi gør i bestyrelsen.
Specielt er nye beboere i byen flinke til at bakke
op og blive medlem. Tak for det.
Kontingentopkrævningen foregår jo sådan, at vi
lægger et girokort i postkassen hos alle
her i Thorøhuse og Nyhuse. Det kan jo ske, at
sådan et lille girokort bliver overset eller bliver
borte.
Jeg kan se, at der er flere af de, som normalt betaler kontingent, der endnu ikke har betalt.
Er der nogle, som har mistet girokortet, kan de
betale direkte hos mig eller indbetale til
Bylaugets bankkonto nr. 0828-142867. Tak.
Palle Isaksen, kasserer
Jacob Gades Vej 22
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Mere badebro

Foto og tekst:
Bolette Eggers

Så har broen fået nyt dække, så du kan gå med dine små
børnetæer uden at der er huller at falde i. Det er Johnny
der har tømret og Dorthe har hjulpet sammen med hundene en hel lørdag. Sig ikke at der ikke er frivilligt arbejde i Thorøhuse. Bylauget har sponsoreret brodækket.
Husk at du bruger broen på eget ansvar.

16

Thor monumentet
Anker Lund, der har boet i Thorøhuse, har henvendt sig til Haustrups Fabrikker, eller rettere
sagt Glud og Marstrand, for at undersøge muligheden for at få Thor monumentet tilbage til
Assens. I den forbindelse kom der et læserbrev
til Lokalavisen fra kunstner Ann Lønholdt i Assens, der har lavet en kollage af monumentet.
Ann Lønholdt skriver på sin hjemmeside:
Kollagen er lavet af bemalede iturevne fotokopier, en teknik jeg har brugt i mange år, bl.a. til
portrætter. Kollagen kan ses i JIL indramning i
Assens.
Da jeg boede i Odense, mødte jeg flere af de københavnerbørn, der havde været på Thorø. De
fortalte om de mange sommeraftener i skumringen under Thor monumentet i skoven - hvor pædagogerne fortalte frygtindgydende historier fra
den nordiske mytologi. Jeg kunne forstille mig,
hvor spændende det var for disse bysbørn, der
ikke havde set en levende ko eller gris, før de
kom til Fyn.

Foto: Ann Lønholdt
Tekst: Bjarne T.O.
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En plakat af monumentet kan købes hos kunstneren.
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TC Anlæg A/S Holkebjergvej 58 5250 Odense SV
Telefon: 70232069 Fax: 70232067
email: tc@tcanlæg.dk

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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Vore veje, stier, gyder og pladser.
Bylauget har atter fået en henvendelse, hvor en beboer er utilfreds
med andres brug af vejen, hvor beboeren bor.
På den baggrund vil vi endnu en gang pointere, at Bylauget ikke tager sig af nabostridigheder. Da begge jo typisk er medlemmer af Bylauget, vil vi ikke tage part i en sag til fordel for det ene eller imod
det andet medlem. Men vi vil gerne på en principiel måde pege på,
hvad vi ser som grundlag for at løse op for den knude, som nogle har
svært ved at binde op i en direkte snak om tingene.
Når det gælder vore veje og stier, holder vi os til Lokalplanen og de
regler, som myndighederne fastlægger.
Iflg. oplægget til lokalplanen ”… bør de private stier og gyder bevares” og i Lokalplanen er det fastlagt således i pkt. 7.3.
”Bortset fra pkt. 7.1 og 7.2 skal de eksisterende veje, stier/gyder og
pladser opretholdes med deres nuværende dimensioner, tværprofiler,
belægninger og forløb.”
Pkt. 7.1. omhandler de asfalterede veje, som bør have 1 m bred grusrabat i hver side.
Pkt. 7.2: ”Pladsen ved Torø Huse Vej/Torøgyden kan omlægges og
indrettes efter en samlet plan.”
Der er således ikke særlige regler for nogle nævnte gader/stier i Lokalplanen.
Ved Barkegryden er opsat et skilt med ”beboerkørsel tilladt”, men
det er ikke et officielt vejskilt opsat af vejmyndighederne. Det er for
år tilbage opsat af Bylauget for at undgå, at turister vælger at køre
den vej og ned om Fiskemaen – og har dermed som formål at regulere trafikken af turister til at benytte de asfalterede veje.
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Måske er der behov for at uddybe, at der findes officielle vejtavler, som opsættes af Politi/Vejmyndigheder om ”beboerkørsel”,
som defineres således:
»Beboerkørsel tilladt«. Ved beboerkørsel forstås kørsel, hvor
køretøjet føres af en person eller medbringer en person, der har
egen bolig eller egen virksomhed på den aktuelle vejstrækning.
Kun hvis der er et sådant vejskilt, er gaden forbeholdt beboerne.
Alle andre veje, stier, gyder er offentligt tilgængelige.
Desuden er der Naturbeskyttelsesloven, som sikrer offentligheden adgang til at færdes langs stranden og på veje og stier, hvor
der ikke er særlige grunde til at skilte med forbud. Det er ikke
tilladt at nedlægge veje og stier, som giver adgang til strande,
udsigtspunkter m.v., som Naturbeskyttelsesloven giver offentligheden adgang til.
Med venlig hilsen
Palle Isaksen

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: 15.oktober 2012
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Thorøhuse Forsamlingshus
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Inspektør:
Sekretær:
Medlem:
Medlem:
Suppleant:

Udlejning:
Hjemmeside:

Bestyrelse
Ole Nielsen, Markleddet 1 A,
tlf. 6471-1044
vivian-ole@privat.dk
Anja Larsen, Fælleden 1,
tlf. 2681-3342 larsoganja@mail.tele.dk
John Jensen, Skolebakken 3,
tlf. 6471-3651 jrkonsulent.@c.dk
Finn Nielsen, Saltoftevej 15,
Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1053 jepfyn@mail-online.dk
Paula Lund Jensen, Saltoftevej 1,
tlf. 6471-3609 poularune@vip.cibercity.dk
Pernille Hede, Jacob Gades vej 2,
tlf. 4089-1150
Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15
tlf. 6471-2876 s.lyse@os.dk
Thorøhuse Forsamlingshus
tlf. 6471-1060
Jytte Pedersen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1060.
www.thoroehuse.dk
(udlejning og aktiviteter)
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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

