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1. februar 2013    

 
Foto: Bjarne Toft Olsen 

DMIs vejrstation på Drejet. Læs mere inde i bladet. 
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Havørne i Thorøhuse 

Bent Bak på Markleddet har sendt følgende: 
 

Onsdag d 16 jan. så jeg på marken ud for vores hus to store fugle. 

Da jeg fik kikkerten frem, var jeg sikker på, det var to havørne.. 

De var i gang med at æde noget, og der var fem krager omkring 

dem, som var ret interesseret i det projekt. 

På grund af kragerne kunne jeg bedømme, hvor store rovfuglene 

var: De var enorme. 

Dagen efter så jeg tre havørne på isen på Noret. 

Jeg ringede til formanden for Ornitologisk Forening på Fyn for at 

fortælle ham, hvad jeg havde set. 

Han kunne bekræfte mig i, at det var havørne, jeg havde set. 

Havørne ser lidt pjuskede ud, ligesom med lidt løse fjer, i modsæt-

ning til de andre ørnetyper, der har en glat fjerdragt. 

Farven på fjerdragten var lysebrun, og den ene fugl havde en me-

get lys hale, hvilket er karakteristisk for en gammel ørn. 

Han fortalte endvidere, at der er ca. 10 ynglende havørnepar på 

Fyn, og at det er normalt, at de i vinterperioden har lidt svært ved 

at finde deres normale føde, hvorfor de søger ind i landet for at 

lede efter ådsler. 

Foto: Dansk Ornitologisk Forening 
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KÆRUM – SØNDERBY LOKALHISTORISK FORENING 

Adresse: Spinderhuset, Prinsevej 51, Ebberup 

Mailadresse: kaerumsoenderbyarkiv@smilepost.dk 

Arkivet har åbent den første tirsdag i hver måned kl. 19-21. 

 

 

 

Bliv medlem.  Det koster årligt 75 

kr. Om foråret udgives årsskrift 

på 40-50 sider. De små avis-

notitser nedenfor er fra sidste års 

faste indslag: Det stod i lokale 

aviser for 100 år siden (v/ Kurt 

Christensen og Jørgen Sørensen). 

 

Assens Amts Avis  

Torsdag, d. 19. sept. 1912 

Et stort Græskar. I Fisker H. Jørg. 

Petersens Have i Thorøhuse er 

der avlet et Græskar, der vejede 

50 Pd. 

 

Assens Social- Demokrat 

Fredag, d. 13. december 1912 

Ulovlig Beværtning paa Thorø. 

Gaardejer H. P. Hansen, Thorø, 

der i Sommer har drevet 

Beværtning paa Thorø uden 

Næringsbevis, har i den Anled-

ning maattet betale en Bøde af 

20 Kr. til Amtsfattigkassen. 
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Aktivitetskalender Thorøhuse 

Forsamlingshus forår 2013. 
 

 

 

Tirsdag d. 12. februar Håndarbejde 

 

Onsdag d. 13. februar Fællesspisning 

 

Fredag d. 15. februar  Generalforsamling. (Thorøhuse Forsamlingshus) 

 

Mandag d. 11. marts  Fællesspisning 

 

Fredag d. 15. marts  Koncert ”Rannok” m. gæster  (DK, Sco) 

 

Tirsdag d. 12. marts  Håndarbejde 

 

Tirsdag d. 19. marts  Generalforsamling (Thorøhuse Bylaug) 

 

Onsdag d. 10.april  Fællesspisning 

 

Lørdag d. 13. april  Koncert ”Ahlberg, Ek & Roswall (S) 

 

Mandag d. 15. april  Håndarbejde 

 

Onsdag d. 17. april  Strandrensning  (Bylauget) 

 

Mandag d. 6. maj.  Fællesspisning. 

 

Mandag d. 13. maj  Håndarbejde  

 

Fredag d. 24. maj  Koncert ”Baltic Crossing” (DK, Uk, Fin) 

 

Søndag d. 9. juni  Koncert ”JPP” (Fin) 

 

Lørdag d. 22. juni  Sankt Hans Fest. 

 

      Bestyrelsen 
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Servicemeddelelse 

Der afholdes interessentskabsmøde for andelshavere i Trone-

bjerg Vindmøllelaug torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 

i Torøhuse Forsamlingshus. 

Dagsorden og regnskab kan ses her på hjemmesiden senest 7. 

marts 2013. 

Samme dag og sted inviteres interessenterne til buffet kl. 

18.00 i anledning af møllens 10-års jubilæum.  

Sælges 
Maleri af Kærum Kirke, udført af Axel Nürnberg, mål uden 

ramme ca. 62 x 78 cm. Bud modtages. 

Venlig hilsen 

Else Toft 

Ahornvænget 22 

5690 Tommerup 

64763282 

Mail: ebtoft@post1.dknet.dk 

Stemningsbillede 

fra Thorøhuse. 

Foto: Bjarne Toft 

Olsen 
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Kommende koncerter. 
 

Rannok m. gæster Paul Andersson og Shona Donaldson (Sco). 

 

Fredag d. 15. marts kl. 20. 

 

 
 

Årets første koncert er et gensyn med danske ”Rannok”, der imidlertid 

på denne turne optræder sammen med skotske Paul Andersson (fiddle) 

og Shona Donaldson (voc.). Rannok, der i øvrigt består af Michael 

Graubæk (violin) og Theis Juul Langlands (klaver) er begge uddannet 

ved konservatoriet i Odense, henholdsvis folkemusiklinjen og rytmisk 

linje. Rannok modtog i 2011 DMA-folk prisen for Årets Debutalbum 

2011. Nogle folkemusikere spiller helt traditionelt, andre er mere eks-

perimenterende. Rannok mener selv, de ligger et sted midt i mellem. 

Der venter helt sikkert publikum en sublim oplevelse. Billetter 125 kr. 

ved henvendelse til Jeppe på tlf. 22871053. 

http://www.google.dk/imgres?q=rannok&hl=da&sa=X&tbo=d&qscrl=1&rlz=1T4ADFA_daDK443DK443&biw=1187&bih=497&tbm=isch&tbnid=1Uk7-9RFaCtT3M:&imgrefurl=http://folkemusik.dk/page.asp?id=82&sitemenuMainID=58&docid=8xIK3kfCPtaB2M&imgurl=http://folkemusik.dk/log/image/K
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Ahlberg, Ek & Roswall (S) 

Lørdag d. 13. april kl. 20. 

 

 

Denne nye svenske trio spiller traditionel folkemusik fra bl.a. Skåne og 

Mellemsverige, men byder også på en del selvkomponeret materiale. 

Musikerne kender hinanden fra det legendariske band Ranarim og er på 

få år blevet ganske efterspurgte i både Sverige og udlandet. Emma Ahl-

berg (violin) og Niklas Roswall (nyckelharpe) har begge status af Riks-

spelman, en udmærkelse, der kun tildeles de færreste. Daniel Ek har 

studeret klassisk guitar i Piteå. Der venter publikum et svingende og 

virtuost samspil af høj karat. Billetter 125 kr. ved henvendelse til Jeppe 

på tlf. 22871053. 

Tekst og foto leveret af Jeppe Nielsen 
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Endnu et nyt skilt i 

Thorøhuse ved  

Torø Gyde 

DMIs hjemmeside: 

www.dmi.dk 

 

 

 

 

Byvejr 

 

 

 

Farvandsudsigter 

 

 

 

 

 

Borgervejr 
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Thorøhuse  Postens redaktør 

Bjarne Toft Olsen 

Ålevejen 11, telefon: 26390999 eller 64712704 

 

Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle  

husstande i byen. Indlæg sendes til: 

btols48@gmail.com 

 

Deadline for næste nummer: 18. april 2013 

Fakta om målestationen på Drejet 

 
Målestationen drives af DMI,  som gratis stiller deres 

data til rådighed. 

Stationen hører under Data og Klimasektionen 

Stationen er fuldautomatisk og tilses kun hvert andet 

år. 

Alle målinger og data om vejret en given dag gennem-

ses af ”kyndige menneskeøjne”, inden de efter et par 

dage lagres som ”endegyldige historiske sandheder” 

Adressen er: DMI vejrtjenesten, Lyngbyvej 100, 2100 

København Ø. 

Målestationen hos DMI hedder: 06123 Assens Torø 

Positionen er: 9,9 E, 55,2 N 

Oplysninger til dette blad om vejrstationen er leveret 

af Meteorolog Jens Bo Pedersen, DMI 
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Helt hen i vejret 
”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det” . Citatet stammer fra 

Robert Storm Petersen, en af Danmarks mest oversete filosoffer. 

Her fra redaktionen får du en lille rundtur om vejret, så vi gør da noget. 

På drejet ved Fiskerhusene står en vejrstation, som drives af DMI 

(Danmarks Meteorologiske Institut). Langt de fleste lokale fra Thorøhu-

se kender stationen af udseende, men de bruger oplysningerne fra hjem-

mesiden www.dmi.dk lidt forskelligt. 

 

 

Erhvervsfisker Keld Mogensen: Jeg 

bruger DMIs farvandsudsigter. 

(foto: Bolette Eggers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fritidssejler Bjørn Birkely Nielsen. Borgervejr på 

DMIs hjemmeside er god for mig. Den opdateres 

hvert 30. minut og dækker mit behov. Udover dmi 

ser jeg også på bølgerne. Hvis der er hvid skumtop, 

er der 8 m/sec eller mere. 

Foto: Bjørn Birkely 

 

 

 

 

 

 

 

Netadresser: 

www.dmi.dk 

www.yr.no 

www.tronebjerg.dk 

www.foreca.dk 

Www.tronebjerg.dk 
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                                            Fritidsfisker Anker Lund: For mig er  

     Byvejr  hos DMI nummer 1. Foto: Bjarne 

     Toft Olsen 

 

 

 

 

 

 

     

    Havjæger og fritidsfisker Per Viesø Hansen:  

    Jeg bruger DMI , men ved nordenvind er  

    vindstyrken misvisende, da skoven på Thorø  

    ”skygger” for målingen. Og så skæver jeg til  

    naboens vimpel, inden jeg tager ud. 30 års  

    erfaring har lært mig meget. 

    (foto: fra Facebook) 

 

DMI tilbyder varslinger om farligt vejr via sms. Og det er ganske gra-

tis, du skal bare tilmelde dig via hjemmesiden. 

Men der er også andre, der kan give dig vejret. Den norske vejrtjeneste 

yr.no er meget god og har en letforståelig og overskuelig grafik. Prøv 

det. yr.no har sikkert ikke egne målinger, men får deres data fra dmi. 

 

Også vejrtjenesten www.foreca.dk, som leverer data til bl.a. TV2, har 

en overskuelig og flot grafik. Her kan du også få data fra Torø. 

Og så kan du altid logge på hjemmesiden hos Tronebjerg Vindmølle-

laug. Her kan du se vindmøllen online og aflæse vindretning, vindstyr-

ke og temperatur ( i ca. 50 m højde). Prøv det. Du kan selvfølgelig også 

se den aktuelle produktion af el. 

 

Men så er der også tekst TV på DR 1, der har lokalvejret på side 415. 

TV 2 har sine egne vejrmeldinger på tekst tv på side 407, men igen 

kommer de fleste data fra vejrstationen på Drejet. 
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Har du mistet pusten? Vejrmeldinger skal du i alt fald ikke 

mangle. Og så er opremsningen slet ikke fyldestgørende 

(der er endnu flere). Rigtig god tur til lands og til vands. 

Tekst og foto: Bjarne Toft Olsen, hvis ikke andet er angivet. 

Vejrstationen på toppen af vindmøllen. 

(Foto: Tronebjerg Vindmøllelaugs hjemmeside) 
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Nabohjælp  i en ny version. 

Nobohjælpen er nu gået på nettet. Politiet oplyser, at Fyn i 2012 var 

plaget af en regulær indbrudsbølge, og det er nu blevet lettere at fore-

bygge. 

Den gamle ordning med nabohjælp fra 1986 har fået nyt liv i et sam-

arbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og Trygfonden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye ordning fungerer på samme måde som en lukket Facebook-

gruppe, hvor man inviterer fire til seks naboer til at være med til at 

holde øje med sin bolig, mens man er ude at rejse. Man opretter en 

profil på www.nabohjælp.dk og indtaster sine kontaktoplysninger. Så 

modtager man besked via mail eller sms, når man er væk, forhåbent-

lig om, at alt er OK hjemme ved huset. På hjemmesiden er der gode 

råd til sikring mod indbrud, og ved tilmeldingen modtager man de 

kendte klistermærker til vinduer og postkasser. Det er nemt, sikkert 

og gratis. 

Det er også muligt at få et vejskilt med det kendte logo. 
 

Når du er tilmeldt 

ordningen, modtager 

du en del materiale, 

bl.a. klistermærker 

som dette. 
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Fortsat fra side 13 

 

Her på Ålevejen er vi i gang med at opbygge en lille kæde af 

nabohjælpere, som forhåbentlig kan virke præventivt på tyve, 

der måtte tænke på at bryde ind. Politiet oplyser, at nabo-

hjælp er medvirkende til at forhindre hvert 4. indbrud.  

 

”Jamen kan man da ikke bare sige til sine naboer, at man er 

væk, og så bede dem holde øje med boligen?” 

Jo, det er også en god ide, hvis man ikke ønsker at deltage i 

ordningen.  

 

Tænk, hvis der fandtes en lignende ordning, der kunne for-

hindre tyveri af fiskeredskaber, både og motorer og lign.. Lad 

os også ”nabohjælpe” hinanden på vandet og  ved bådene. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst og foto: Bjarne Toft Olsen (Annelise er model) 
 

 

 

Mange opgi-

ver, når de ser  

skiltningen 
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Dild snaps 

I oldermandens snapsemappe findes denne opskrift, som er nem og hur-

tig. 

Der skal bruges et bundt frisk dild og en flaske Brøndum snaps. Skyl 

dilden og ryst alt  vandet af (vi vil jo ikke fortynde vores snaps). Tag de 

værste stilke væk og kom dilden i et glas. Kom derefter halvdelen af 

snapsen over dilden. Her skal der vendes og rystes 

lidt de første par dage, til dilden kommer ned i snap-

sen. Efter fem til seks dage hældes drikken gennem 

et kaffefilter. Drikken hældes nu sammen med den 

anden halvdel af snapsen, hvorefter det hviler et par 

dage. Den kan herefter drikkes. Det er alle tiders 

snaps til et godt sildebord. Som andre snapse vinder 

den ved lagring. 
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Håndarbejds-cafe i forsamlingshuset. 

Mandag d. 14. januar blev der søsat endnu et tiltag i forsamlingshu-

set. Jytte har taget initiativ til det tiltag ,og første aften mødte der 21 

interesserede op. Der er foreløbig et strikkehold, der kan hente gode 

råd og inspiration hos Charlotte fra butik Lotte i Assens, og et patch-

workhold, som modtager undervisning fra Karina Sloth Hansen, der 

har mange års undervisningserfaring. Der blev aftalt følgende datoer 

for de kommende håndarbejdscafeer: 

Tirsdag d. 12. februar 

Tirsdag d. 12. marts 

Mandag d. 15. april 

Mandag d. 13. maj 

 

Der betales på linje med andre brugere af huset 10 kr. pr. gang. Der-

udover tager Karina en mindre betaling for undervisning i patch-

work. Der serveres kaffe/te m. hjemmebag hver gang, og cafeen star-

ter kl. 19. Er der flere interesserede, er I velkomne til at møde op el-

ler henvende jer til Jytte for yderligere info på tlf. 30595069. 

 

Fællesspisning. 

Ved sidste fællesspisning d. 7. januar deltog der 62 personer inkl. 

fem børn. Ved denne fællesspisning blev vi øvrigt forkælet med en 

ekstraordinær og meget velsmagende 2-retters menu. Disse hyggeli-

ge aftener har efterhånden fundet deres form, og der synes at være en 

rigtig god opbakning, ligesom der heldigvis også er mange frivillige, 

der tør byde ind på kokketjansen. Tak for det. Der er planlagt følgen-

de datoer for de kommende fællesspisninger: 

Onsdag d. 13. februar 

Mandag d. 11. marts 

Onsdag d. 10. april 

Mandag d. 6. maj 

 

Hold øje med opslagene på pælene, og husk tilmelding inden fristens 

udløb. 
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Generalforsamling. 

 

Thorøhuse Forsamlingshus afholder fredag d. 15. feb. kl. 18 ordi-

nær generalforsamling. Husk tilmelding til gule ærter. Hold øje 

med opslag på pælene. 

Tekst: Jeppe Nielsen 

Opfordring: 
 

Ligger du inde med en god historie, eller har du lyst til at skrive en, 

så send dit indlæg til mig. Også billeder er velkomne og gerne små 

annoncer om køb/salg af diverse effekter. Små annoncer optages 

gratis, hvis de er fra private til private, som en slags Gul og Gratis 

light/lokalt 

Send det til btols48@gmail.com 
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Thor Fisk 

Keld Mogensen 
40820030 
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FYNS DYRLÆGEHUS  Aps. 
 

MEDICINSK BEHANDLING  

AF HESTE - HUNDE OG KATTE. 

 
Dyrlæge Henrik Ullum 

Drejet 5, Thorøhuse 

Tlf. 41253334 

 

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 
 

Havnen 
5610 ASSENS 

Denmark 

 
Telephone 4564711134 

Telefax 4564711104 
Telex  50807 

E-mail  asv@yard.dk  
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Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen 

 Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674. Mobil: 

21442498 Mail: bolette-e@mail.dk 

Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf: 64714400 . Mo-

bil: 40174810 Mail: pisa@pisa.dk 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Ullum: Drejet 5.                             Mo-

bil: 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 

Thorøhuse Forsamlingshus 
 

Formand:  Ole Nielsen, Markleddet 1 A,  

Næstformand: Anja Larsen, Fælleden 1, 

Kasserer:  John Jensen, Skolebakken 3, 

Udlejning:  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 6471-1060. 

Hjemmeside: www.thoroehuse.dk   

    (udlejning og aktiviteter) 

mailto:bolette-e@mail.dk
mailto:pisa@pisa.dk
mailto:ullum_dk@yahoo.com
mailto:margrethe.vestergaard@gmail.com
mailto:peter@herzog.dk
mailto:bhyldgaard@gmail.com
mailto:nn@asyard.dk
http://www.thoroehuse.dk
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Vi bringer en efterlysning 

Redaktionen har modtaget dette foto vedhæftet nedenstående tekst: 

 

Jeg har fundet i mine billeder det foto her, det er konfirmations-
holdet 1937 hos Pastor Jeppesen, ved Kærum Kirke. Personer 
jeg kender er kun den lille mand til venstre, som er Svend Jør-
gensen, Thorøhuse, også kaldet Svend Maler og var færge-
mand og nummer 3, som er Gunnar Christoffersen, Thorøhu-
se. Hvem de andre er, ved jeg ikke. Med venlig hilsen.  

Hans Christian Christoffersen. Stentofterne 82. 7600 Struer. 
Telefon 97853608 

Kender du andre på billedet? 
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug. 

Tirsdag d. 19. marts 2013 kl.18.30. 
 

Spisning fra 18.30-19.30. 

 

Wienerschnitzel med gemüse.  Pris: 75,-kr. 

Tilmelding til spisning til Bente Hyldgaard senest tirsdag   d.12. marts på 

64714640/mobil:61654640/mail:bhyldgaard@gmail.com 

  

Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30 

 

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. 

5 Forslag fra bestyrelsen. 

6 Forslag fra medlemmerne (senest en uge før til formanden. (Bolette 

Eggers) 

7 Valg af bestyrelse og suppleanter.  Bolette Eggers og Margrethe Ve-

stergaard og Henrik Ullum er på valg og modtager genvalg. Niels 

Nielsen og Bente Hyldgaard er på valg som suppleanter og modta-

ger genvalg. 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant. Otto Malmmose og Preben 

Hansen  er villige til genvalg. 

9 Fastsættelse af kontingent. 100,-kr. pr. medlem. 

10 Evt. 

 

Det er muligt at betale kontingent for 2013 ved indgangen, hvis man 

ikke allerede har betalt det omdelte girokort. Vi håber at se ligeså 

mange som sidste år. På gensyn: Bestyrelsen  
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Vidste du, at det var Esben Brage, der fandt det ukendte eventyr af 

H.C. Andersen ”Tællelyset”. Han fandt eventyret under sin efter-

forskning af Plumslægten. 

Nye solcelleanlæg i Thorøhuse på Makleddet 5 og på Jacob Gades 

Vej 20. Til lykke til de nybagte solcelleejere (og miljøet). 

Lokalhistorisk arkiv har modtaget dette foto fra Thorøhuse Idrætsfor-

ening fra Anne Blomme. Billedet skal bruges i forbindelse med en ud-

stilling om Sport, fritid før og nu. Dette billede og mange andre har 

været udstillet på Arkivernes dag i november. Nu kan hele samlingen 

ses på Spinderhuset, hvor lokalhistorisk arkiv holder til. 


