
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Maj 2010    17. Udgave 

”Vores ØL” 
Thorø Huse har fået sin egen øl  

På billedet Bent Bach og John Rasmussen ved 

 præsentationen i forsamlingshuset 14. Marts 

 



Kære Læser, 
 
Så er den første udgave af Thorø Huse Posten på gaden,  hvor 
jeg har siddet med dirigentstokken. Jeg håber at den falder i god 
jord.  
 
I denne udgave afslutter Esben Brage sine indlæg om Thorøs hi-
storik. Jeg er overbevist om at Esbens indlæg har skabt klarhed 
og undren over den forunderlige verden vi alle er en del af. Tak 
for indlæggene.  
 
Jeg vil også gerne sige tak til den forhenværende redaktør, Han-
ne Yderstræde og reporter, Tony From Petersen for deres ind-
sats med at skabe en spændende avis.  
 
Skulle du have ideer til hvad Thorø Huse Posten kan omhandle, 
så hold dig ikke tilbage. Skriv eller ring til en af nedenstående 
kontakt oplysninger. 
 
God fornøjelse med forårs– og sommerudgaven, 
 
Rasmus Dorph Bendtzen 
 

 
Ansvarshavende 

Redaktør:  
    

Rasmus Dorph Bendtzen 
Jacob Gadesvej 12 

Tlf. 20890700 
           Email: rasmusdb@gmail.com           

 
DEADLINE TIL NÆSTE  AVIS: D.15.7.10 

THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF BYLAUGET 
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Keld Mogensen 
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TC Anlæg A/S  Holkebjergvej 58  5250 Odense SV 
Telefon: 70232069  Fax: 70232067 
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Da jeg for mange måneder siden blev kontaktet af Eskil 

Romme fra Halkær Kro og forespurgt, om vi kunne lave 

den sædvanlige aftale, at jeg linkede et folkemusikorke-

ster ind på Tobaksgården i forbindelse med den årlige 

Halkær Festival, var jeg nødt til at sige, at ”dem beholder 

vi selv”.  Et SCOOP!!! Har haft fornøjelse at opleve et par 

koncerter med dem. 

Det handlede om det finske superorkester JPP (Järvelän 

pikkupelimannit), som umiddelbart kan betragtes som 

det finske svar på irske The Dubliners, men som instituti-

on nærmere kan sammenlignes med svenske Väsen eller 

danske Lang Linken.  

JPP har turneret på samtlige kontinenter, bl.a otte gange i 

Japan. Altid har de transporteret et gammelt trædeorgel, 

som sammen med kontrabas er fundamentet i en ellers 

violindomineret instrumentering. Jeg spurgte Annti Järve-

lä, som også besøgte Thorøhuse med Baltic Crossing i fe-

bruar, hvordan de kunne medbringe det gamle monstrum 

til USA og andre fjerne steder. Han fortalte, at de har 

konstrueret en særlig transportkasse, hvori de ofte sender 

det med fly i forvejen, og hvis monstrummet alligevel be-

skadiges under transporten, er Timo i stand til selv at re-

parere det. 

Om JPP kan også siges, at det er et familiebaseret orke-

ster dannet i 1982 og med base i Kaustinen, (the fiddling 

capital of Finland (and perhaps the world)) der ligger på      



 

den finske vestkyst på højde med Umeå i Sverige, og 4-5 

timers kørsel fra Helsinki. Orkesteret har udgivet 9 al-

bums. 

Musikken vil jeg beskrive som 4 stk. up-tempo, highspeed 

superpower violiner akkompagneret af et trædeorgel 

(harmonium) og en underfundig velspillet kontrabas. Re-

pertoiret spænder fra tango (og hvorfor er det lige, at 

finsk musiktradition er beslægtet med tango) over 

polskaer, valse og marcher, med en snert af jazz. Et af 

gruppens numre er for resten opkaldt efter den berømte 

komet Hale-Bopp, der i 1997 med det blotte øje kunne 

ses i mere end eet år. Det er hæsblæsende og virtuost, og 

den finske alvor og tørre humor fornægter sig ikke. Hvis 

nogen forventer ”head-banging”, håndtegn og ødslen af 

jokes ud i salen, kan man godt tro om. Annti Järvela an-

noncerede fra scenen under Baltic Crossing-koncerten, at 

han kom til Thorøhuse igen med JPP til sommer. Han 

sagde, at ”if you think this is serious, I can garantee that 

JPP is a bit more serious”. Selv vil jeg tro, at en koncert 

med JPP kan omvende enkelte violinhadere til at anskaffe 

sig instrumentet og begynde at øve sig på det – andre vil 

opgive på forhånd. Koncerten er fredag d. 4. juni kl. 20 

i Thorøhuse Forsamlingshus. Se 

også JPP’s hjemmeside www.thejpp.fi 

og hør musikken på 

www.myspace.com.       Jeppe                 

http://www.thejpp.fi
http://www.myspace.com


Da jeg flyttede til Thorøhuse , blev jeg af naboer og an-

det godtfolk stærkt opfordret til at lave et bryggerlaug. 

Jeg klarede frisag i mange år med henvisning til, at jeg 

ikke havde en kloak i mit hobbyrum og i den dur, men i 

jan. i år gik den ikke længere. 

Jeg snød dog lidt, i det jeg fik noget halvfabrikata af mi-

ne gode venner på Refsvindige Bryggeri, som vi så pro-

cessede videre på hjemme i kælderen. 

Resultatet blev rigtig godt, så godt at alle ca. 120 flasker 

for længst er drukket! 

 

Under min kontakt med Refsvindinge blev vi så tilbudt at 

lave vores eget bryg ( ca 3000 flasker) på Refsvindinges 

anlæg, og det var jo svært at sige nej til, så en kold ja-

nuardag drog jeg sammen med min nabo Mogens An-

dersen og en god ven og tidligere kollega fra Albani ned 

til Refsvindinge, hvor vi havde nogenlunde frit slag til at 

vælge råvarerne mellem alle de spændende specialmalte 

og humletyper, som Bryggeriet anvender.  

 

Smag og behag er jo forskellig, men jeg kan godt lide, 

at en øl er forholdsvis ”tør” i smagen. Det opnåede vi 

paradoksalt nok ved at erstatte en del af malten med 

sukker. 

Fortsættes….. 

 



Sukker omdannes nemlig under gæringsprocessen 100 

% til alkohol og vand og bidrager således ikke til sødme, 

i modsætning til malten som ud over sukker også om-

dannes til ”uforgærbare” sukkerarter – og derfor giver 

øllet sødme. 

Nå nu bliver det vist lidt for teknisk. 

Thorøhuseøllen blev præsenteret i forsamlingshuset søn-

dag d. 14. marts ved et hyggeligt arrangement, hvor der 

blev udskænket smagsprøver, og hvor der var mulighed 

for at købe en kasse af øllet, hvilket mange benyttede 

sig af. Øllen kan formodentlig inden længe købes hos 

Spar i Ebberup. 

Refsvindinge Bryggeren John Rasmussen tilbød i øvrigt, 

at vi var velkomne til at lave en ny øl en anden gang. 

Det lyder spændende, men nu bliver det jo snart som-

mer, og så skal vi jo sejle og gå på bukkejagt og alle de 

andre ting, som vi stakkels pensionister er tvungne til 

for at slå tiden ihjel – så det kommer nok til at drøje lidt 

med en ny Thorøhuseøl.   - Bent Bach  

Fortsat…. 



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  

 



  

  

Anette og Hanne laver kødsauce med ris, 

kartofler og salater. Kaffe og hjemmebagt 

kage bagefter. 

  

TILMELDING ALLER ALLER SENEST D.7 

MAJ HOS LISE ARNACKE, DRJET 1, TLF. 

49220830  

  

Dette bliver sidste fællesspisning inden 

sommerperioden. Vi starter op igen til 

september, hvor man gerne må melde sig til 

at lave mad. 

      Hanne Yderstræde 



 

 

Lørdag d. 19.juni 2010. 

  Vi kører fra Thorøhuse kl.10.45 
Vi tager Bågøfærgen 11.30 

Cykler på Bogø. 
Medbring mad og drikkelse og tæppe. 

Vi tager Bogøfærgen hjem 15.30. 
Børn under 4 år gratis. 

Børn under 13 år: 30kr. 
Voksne: 50kr. 

Alle cykler: 20kr. 
Tilmelding: til Bolette: 21442498,  

bolette-e@mail.dk  senest søndag d. 13.juni, da 
Bågøfærgen skal vide hvor mange vi kommer. Priserne 

er gruppepris. 
Vel mødt  

Bestyrelsen 



Fortsættes... 



Fortsættes... 

Fortsat... 



Fortsættes... 

Fortsat... 



Fortsat... 



Referat af generalforsamlingen i Thorøhu-

se Bylaug fredag d. 19. marts 2010. 

1. Valg af dirigent.  Otto Malmose  blev valgt. 

 
   Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

   indvarslet. 
 
2. Valg af referent.  Jeppe blev valgt. 

 
3. Bestyrelsens beretning.  

   Den skriftlige beretning omdelt og herefter oplæst  
   af Bolette. 
 

   Beretningen gav anledning til nogen debat, navn- 
   lig vedr. spørgsmål og misforståelser omkring 

   fællesloddet ved stranden og Fiskemaen. 
 
   Bolette svarede, at Bylauget ikke har noget med 

   fællesloddet at gøre, men at reglerne på fælleslod 
   det henhører under  Lokalplanen. 

 
   Keld redegjorde herefter for tilhørsforhold mht. 

   forsamlingshus/p-plads, oldermandslauget i Saltof 
   te og Thorøhuse Fi    skeriforening,  
   hvor Keld selv er eneste medlem. 

 
   Af  Lokalplanen fremgår bl.a. at folk må have 

   både liggende på fællesloddet, men ikke f.eks. 
   brændestakke og skure. 
 

   Keld anførte, at da der efterhånden ikke er flere 
   fiskere tilbage, er det svært at håndhæve reglerne.

   Det vigtigste må være, at der er noget miljø. 
 
   Lasse tilkendegav han var enig med Keld. 

 
Fortsættes... 



 

   Jytte spurgte nærmere indtil, hvor grænserne 

   omkring fællesloddet går. 

 

   Hanne opfordrede Keld til et indlæg i thorø- 

   huse posten, hvor grænserne kunne skitseres. 

 

4. Forelæggelse af regnskab.  

   Kassereren Lillian gennemgik regnskabet, der  

   blev godkendt. 

 

   Regnskabet omdelt i kopi. 

 

   Lise forespurgte, hvorfor der ikke var en po 

   stering for udgifter til badebroen. Svar: en  

   forglemmelse. 

 

   Rasmus spurgte, hvor mange medlemmer, der 

   er i foreningen.  Svar: 114 medlemmer fordelt 

   på 84 husstande. 

 

   Hanne forespurgte, hvorfor indtægt til annon 

   cer i den lille avis var ansat til 4.000 kr. i inde 

   værende år mod 2.000 kr. i 2009. Svar: Det  

   er realistisk. 

 

   Regnskabet herefter  godkendt. 

    
Fortsættes... 

Fortsat... 



 

5. Forslag fra Bestyrelsen. Ingen. 

 

6. Forslag fra medlemmerne. Ingen. 

 

Herefter havde Bestyrelsen inviteret en repræsentant, 

Ove ? fra ”Årets Landsby” Jordløse til et længere ind-

læg, hvor han redegjorde for hvilke tiltag Jordløse 

havde gjort for at opnå denne titel. 

  

Ove fortalte, at landsbyen havde haft besøg af politi-

kere og embedsmænd fra kommunen, hvorunder det 

blev betydet, at udnævnelsen havde årsag i landsby-

ens høje aktivitetsniveau, rige foreningsliv og mange 

ildsjæle. 

 

Ove fortalte herefter om baggrunden for byens udvik-

ling hen mod titlen ”årets landsby”, at det hele be-

gyndte, da kommuneskolen i 2003/2004 lukkede. Li-

geledes var en børneinstitution truet af lukning. Man 

stiftede derfor en beboerforening, der iværksatte en 

masse nye initiativer. Bl.a. satte de hele byen til salg. 

De fik lavet nogle til salg-skilte, der blev opsat ved alle 

huse. Det var en protest mod kommunens planer. Der 

blev holdt krisemøde og man tog kontakt til en konsu-

lent, der bistod med nye ideer. Skolen blev omdannet 

til en velfungerende Friskole. Pt. 73 elever.  

 

Fortsættes... 

Fortsat... 



Da der på et tidspunkt blev bevilget offentlige penge 

til landdistrikter, fik man i bestræbelserne udvirket en 

handlingsplan (blev vist under generalforsamlingen) 

med div. forslag, f. eks. etablering af fibernet. Kon-

kret blev der også plantet træer langs den gennem-

gående vej i byen. Der blev etableret en bypark med 

”legeplads” til benyttelse af børn og borgere i alle al-

dre. Byen havde i den forbindelse i første omgang 

budgetteret med anlægsudgifter på 200.000-300.000 

kr. Det endte med at koste 971.000.  Halvdelen af 

dette beløb blev bevilget af kommunen. Resten på 

nær 72.000 kr. blev fundet ved ansøgninger til fonde 

og private. Resultatet blev en stor flot legeplads ved 

siden af kirken i Jordløse. Denne legeplads anvendes 

f.eks. også af Friskolen, der bruger en ugentlig dag 

på udendørs undervisning. I øjeblikket er man ved at 

opstille fitness-redskaber, som er vedligeholdelsesfri. 

Indvielse i juni. 

 

Konklusionen er godt sammenhold. 

Fortsat... 

Fortsættes... 



Man har ”en lille avis” som thorøhuseposten, hvor alle 

byens foreninger f.eks. har en aktivitetskalender. Man af-

holder en ”Nytårskur”, hvor alle aktiviteterne koordine-

res. Jordløse Boldklub har ca. 500 medlemmer og stor 

opbakning i lokalsamfundet. Boldklubben har mange un-

deraktiviteter som aerobic, madlavning, kajak, petanque 

og sågar en frimærkeklub. Man har noget, der hedder læ-

re/værested, hvor der bl.a. arrangeres foredrag. Denne 

foredragsforening fik for 14 år siden 10.000 kr., og det 

har de stort set stadigvæk. Man har 6 arrangementer i 

vinterhalvåret, bl.a. haft besøg af en miljøkonsulent, en 

historiefortæller, der har været afholdt fællessang, irsk 

folkemusik med øl/whisky smagning. Alt i alt har den lille 

lære/værested forening brugt 400 kr. på 14 år. 

 

Der er desuden taget initiativer til en rideklub, hvor man 

pt. har 14 heste. En klub med stor opbakning. 

 

Det lokale vandværk fylder 75 år i år og melder sig også 

på banen med et arrangement i anledningen. 

 

Forsamlingshuset får dog ikke helt så godt. 

 

 

Fortsat... 

Fortsættes... 



Der er i byen 2 årlige fester, den kendte Hosefest 

og en sommerfest, der afholdes i Jordløse Bakker. 

Med mellemrum afholdes der lokalrevy, afhængig 

af materiale. Der afholdes altid et velkomstmøde 

for tilflyttere. 

 

Byen har også haft kontakt til Kulturcentralen, 

hvorfra Niels Aagaard er god til ideer. 

 

De overordnede erfaringer er, at det er bedre at 

lave arbejdsgrupper end foreninger. Folk vil ikke 

være bundet af bestyrelsesposter, men har ikke 

noget imod at indgå i arbejdsgrupper. 

 

Aktuelt har man lavet en arbejdsgruppe, der er i 

gang med at udfinde gamle historiske  stier og veje 

i omegnen. Der er også en musikforening under-

vejs. Og ellers kender man de samme problemer 

som andre steder. Tordenskjolds soldater. 

 

Ove mente, Jordløse kunne bryste sig af 50-55 så-

kaldte ildsjæle og yderligere omkring 100 frivillige 

hjælpere. 

Rasmus efterlyste dårlige eksempler eller uheldige 

erfaringer. Ove nævnte, at man skulle huske at ta-

ge misteltenen i ed. 

Fortsat... 

Fortsættes... 



Evt. samarbejder med kommunen kan trække i langdrag. 

Et andet eksempel. Bevilgede penge kommer først til ud-

betaling, når et givet projekt er 110 % færdigt, hvorfor, 

der kan være problemer med likviditet undervejs. Men 

hold øje med fonde. De havde fundet ikke mindre end 

380 fonde, hvor de opfyldte betingelserne til støtte af de-

res legepladsprojekt. 

 

7. Valg af bestyrelse.   

Niels Nielsen og Lilian Jensen på valg. Niels ønskede om 

muligt en suppleantpost. Bolette fore slog genvalg af Lili-

an. Genvalgt. 

Henrik Ullum var som suppleant indtrådt ibestyrelsen i 

stedet for Tony, der har trukket sig. 

Hanne foreslog Peter Herzog til bestyrelsen. Dirigenten 

ville have skriftlig afstemning. Niels trak sig og så blev 

Lilian og Peter valgt til bestyrelsen. Niels stillede op som 

suppleant og efter lidt rundspørge i forsamlingen stillede 

Palle Isaksen op som suppleant stedet for Brian Mynt-

mann, der også har trukket sig. Herefter skriftlig afstem-

ning. Niels Nielsen valgt som første suppleant,(14 stem-

mer). Palle Isaksen blev valgt som anden suppleant (13 

stemmer).    

8. Valg af revisor og revisor og revisorsuppleant:- Otto 

Malmose genvalgt som revisorsor. Bente Hyldgaard gen-

valgt som revisorsuppleant. 

 

Fortsat... 

Fortsættes... 



 

9. Fastsættelse af kontingent.  

75 kr. pr. medlem fastholdt. 

10. Eventuelt.   

Bestyrelsen efterlyste forslag til løsning af parkeringspro-

blemerne ved forsamlingshuset. 

 

Lasse udbad sig bestyrelsens holdning til problemerne. 

 

Forslag om anlæggelse af p-plads ved Saltoftevej, evt. i 

forbindelse med en ekspropriering. 

 

Keld betvivlede, at gæster til Torø og badegæster vil gå fra 

Saltoftevej til Drejet. Foreslog i stedet en udvidelse af den 

nuværende p-plads evt. noget parkeringsensretning. 

 

Torben foreslog at fællesloddet inddrages i par keringsarea-

let. 

 

Henrik anbefaler en p-plads uden for byen evt. en form for 

opdeling af den nuværende. 

 

Bruno foreslog at inddrage græsplænen vest for den nuvæ-

rende p-plads. 

 

Hanne mente ikke, at eks. hundejere har noget imod at gå 

fra Saltoftevej. 

 

Fortsat... 

Fortsættes... 



 

Jørgen lagde vægt på at hovedgaden er kommunal og der-

for vedligeholdes af kommunen. Derfor bør unødig trafik på 

de mindre private veje undgås. 

 

Lise oplyste, at der en lørdag i højsæsonen var blevet talt 

456 biler ad Drejet mod p-pladsen ved forsamlingshuset. 

Disse biler skal også retur. Så gerne en ensretning af tra-

fikken. 

 

Lasse henviste til, at der er regler for, at udrykningskøretø-

jer skal kunne færdes frit. Der parkeres rask væk ulovligt 

på p-pladsen ved forsamlingshuset. Foreslog at Torø kunne 

anvise sine gæster til at parkere på Saltoftevej. Og hvorfor 

kan natur elskere ikke også gå en lille smule længere? 

 

Keld påpegede problemet at når en børnehave med 50 

børn skal hentes på Torø, så kommer der 50 biler. 

 

Henrik slog fast, at en p-plads uden for byen må være må-

let. 

 

Jeppe opfordrede bylauget til at benytte vores hjemmeside:  

 

www.thoroehuse.dk 

  

 

Fortsat... 

Fortsættes... 

http://www.thoroehuse.dk


  

Palle foreslog at husejere i byen udvider private p-

pladser , så de har plads til private gæster. 

 

Hanne opfordrede til at deltage i fællesspisning. 

 

Herefter takkede Bolette dirigenten og generalfor-

samlingen for en livlig debat. 

 

Der var 37 til spisning og 38 til generalforsamlingen. 

 

Jeppe 

Fortsat... 



En kold og blæsende vinterdag, skal jeg cykle mine 

børn i institution. Mit termometer viser –4 og det 

blæser en hård vind fra sydøst. Jeg får alt tøjet på 

børnene og derefter iklæder jeg mig et større arse-

nal af vintertøj, hvorefter jeg starter jernhesten. Da 

jeg er i gang med at klatre op over Saltofte bakken i 

modvind, så knækker mit gearskifter kabel, hvoref-

ter jeg trækker de resterende 9 km. Efter en således 

opløftet morgen kom jeg i tanke om dette: 

 

Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for 

stærk en bevægelse; jeg gider ikke gå, det er for an-

strengende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten 

skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller 

jeg skulle rejse mig op igen, og det gider jeg heller 

ikke. Summa Summarum : Jeg gider slet ikke. 

 

Således opmuntret fortsatte jeg dagen med et smil. 

     

   Red. 



I juli måned for fem år siden skrev Ole C. Rasmussen i FS: 

”Thorøhuse-dreng til reception med Colin Powell”. Det var 

Rasmus (Fiskemaen 1), som var med Skoleskibet Dan-

mark i Washington, hvor skibet fungerede som ambassade 

i nogle dage. Året i forvejen var Rasmus elev på skoleski-

bet, og da man skulle bruge tidligere elever som besæt-

ning, da skibet skulle krydse den store dam, var Rasmus 

en af de 30 heldige, som fik den oplevelse. 

I dag kunne man i al ydmyghed gå i Ole C´s journalistiske 

fodspor og skrive:                                                                       

”Thorøhuse-dreng måler CO2-udslip fra den sibiriske taiga 

i midnatssol”. Og det er ganske vist. Rasmus har just af-

sluttet 2. år af geografi-studiet på KU. Som studerende 

kan man søge om at komme med forskere ud i VERDEN 

på relevante forskningsopgaver, og det er så det, Rasmus 

er i hele juli måned. Forskningsprojektet bliver udført i 

den nordlige del af Ural-bjergene nord for polarcirklen på 

den europæiske side af bjergkæden. Rejsen derop tager 

tre dage, og det ligger længere end langt ude og er uden 

internet- og mobilforbindelse.  Efter ti dage i tajgaen 

(tundraen) ringede Rasmus hjem efter en lang togrejse til 

Vorkuta, hvor der er forbindelse til omverdenen.  

 

Fortsættes… 



Der var 30 graders varme og inden for de næste dage 

var der meldt sne og frost. Måleudstyret (1 ton), som var 

sendt fra Kbh. for en måned siden, var endnu ikke dukket 

op, befandt sig ved den finsk/russiske grænse og ville 

måske slet ikke komme frem mens Rasmus var på pro-

jektet.  Men ellers var det voldsomt spændende.                                         

Når dette går i trykken er Rasmus i Dk igen, og han vil 

muligvis selv berette om en anderledes sommerferie i et 

kommende nummer af THORØHUSE-POSTEN.                                                   

Rasmus´ speciale bliver klimatologi - om fire år. 

Ovenstående blev skrevet for snart tre år siden. Rasmus 

har siden da bestået sin bachelor (med et 12-tal, siger 

den stolte mor), og projektet omhandlede målingerne i 

taigaen. Året efter var han atter en måned i Rusland på 

samme projekt. Sidste år gik turen til Østgrønland, Tarsi-

laq, hvor GEUS og KU har en feltstation. Juni 2011 er 

Rasmus færdig med studiet, hvorefter han forhåbentlig 

får et spændende job, hvor han kan bruge sin store viden 

om vores klima og VERDEN.         Karen-Lise J. 

Fortsat... 





Et af de ønsker jeg håber på at realisere, er at vi også bru-

ger denne avis til debat.  

 

Hvad skal så debatteres?  

 

Det er faktisk op til dig! Så længe det ikke indeholder per-

sonlig kritik og racistiske ytringer, så er det efter min me-

ning trykbart. 

 

Et par forslag kunne være: 

 

 Hvordan skal Thorø Huse udvikle sig på lang sigt?  

 Er der noget vi skal have mere eller mindre af?  

 Har vi de rigtige aktiviteter for binde vores samfund 

sammen på den mest hensigtsmæssige måde? 

 

Du, kære læser, har utvivlsomt flere ideer og du skal være 

velkommen til at sende dit debatindlæg, så har jeg det se-

nest 15/7.  

 

Thorø Huse posten udkommer fire gange årligt. 

 

Jeg forsøger hermed at sætte en båd i vandet og det er op 

til dig at hjælpe med at starte motoren og sætte den rigti-

ge kurs. 

 

Red. 



 

 

Dette er fjerde og sidste indlæg om ”Gammelodde” 

Thorøhusere giv agt ! Betragt lokaliteten med Fi-

skerhytten og ankeret fra den engelske ubåd E 13 

samt resterne af Hotchkiss revolverende maskinka-

non med nostalgiens blik, om føje år eksisterer disse 
ting sandsynligvis ikke mere, idet havstrømmene 

omkring Thorø tilsyneladende har ændret sig så me-
get, at Gammelodde nu virker stærkt truet ved vind 

og strømretning fra nordvest og langsomt bliver ero-

deret væk, hvis ikke Københavns Lærerforening 
”Kolonierne” vil bekoste en kystsikring på dette om-

råde.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Bispens Lysthus” anes her i baggrunden. 

 (Man kan her se bindingsværket på huset) 

Billederne er unikke fotoer fra Koloniernes sekretariat taget 

af kolonidrenge på ophold. 

Fortsættes… 



Fortsat… 

I de årlige regnskabsaflæggelser i Københavns Kommune-

lærerforenings ”Kolonierne” for Thorøs vedkommende, kan 

man se, at der er en lejeindtægt for udlejning af 

”Fiskerhytten”, fra deres overtagelse af Thorø i 1930 og 

nogle år frem. ”Fiskerhytten” finder derefter anvendelse i 

deres egen regi som skolestue og gymnastiksal, at den har 

fungeret som skolestue, finder man stadig spor af ved der i 

den østlige ende af lokalet er en tavle, hængslet således 

den kunne hejses op, når den ikke blev brugt for at lade 

dagslyset komme ind i lokalet. ”Fiskerhytten” blev også 

brugt til at spille revyer i, og da det foregik efter mørkets 

frembrud, havde man en farlig færd, når man efter forestil-

lingen skulle tilbage til de respektive lejre for natten, da 

der hverken er fortov eller gadelys på ”Gammelodde”. Der 

skete også det en aften, at en af lærernes koner kom ”ud 

af kurs” og forvildedes sig ud i det moselignende lille kær, 

der er på ”Gammelodde”, og da det viste sig at være bund-

løs, var det i sidste øjeblik, de fik hende reddet op derfra 

inden hun forsvandt. Som skrevet og vist tidligere, var 

”Fiskerhytten” med stråtag og lynafledere, i dag er den 

med et simpelt eternittag og bruges til opbevaring af surf-

brædder. 

 

Fortsættes… 



Fortsat… 

I skovkanten ud mod ”Gammelodde” er ”Bispens Lyst-

hus” placeres, en tro kopi af det oprindelige lysthus 

som er flere hundrede år, det som står ved kanten af 

Odense Aa i Munke Mose, det hørte til den gamle Bi-

spegård i Odense, hvor Harald Plums oldefar Frederik 

Plum residerede, han var biskop over Fyens Stift 1811

-34. 

Kopien på Thorø, som Harald Plum lod bygge 1926, 

dannede med sine 14 m² areal, bolig for en af 

”Koloniernes” lærere en periode. 

Karlo og Kjeld har for få år siden beklædt lysthuset 

med douglasplader, da tavlene mellem bindingsværket 

truede med at falde ud. 

Til sidst skal nævnes, da 2’ verdenskrig kom til Dan-

mark i 1940, blev kolonidrengene sat til 

at grave dækningsgrave på Thorø i skovkanten mellem 

”Bispens Lysthus” og kysten, så de 

kunne søge dækning i tilfælde af bombardementer, 

når man ser billederne, må man da prise 

sig lykkelig for det ikke skete, i så fald ville de stakkels 

drenge være blevet levende begravet. 

 
 
              
      Esben Brage 

Lokalhistoriker 



I september udkommer bogen om Harald Plum med titlen 

”Gullaschbaronen”, udgivet af  forlaget Gyldendal med et 

indhold på 350 sider. 

Bogen er skrevet af Søren Ellemose, danmarks førende 

forfatter inden for erhvervshistorie.  

I en alder af 37 år har han udgivet 14 gennemresearche-

de bøger med de ”tunge” i dansk erhvervsliv 

bl.a. 5 bøger om A.P.Møller bl.a. A.P.Møller Gruppen; År-

hundredes stjerne; Esplanaden; Hr. Møller; APM i krise 

og forandring (Udgivet novbr.2009)  Endvidere Kejserens 

nye klæder (Erhvervshistoriske skandaler); F.L.Smidth – 

et eventyr i cement; ERP guiden 2005 og 2006; Giganten 

(Herman Salling); Kompagniet (H.N.Andersen og ØK) 

Luftens helte (Mærsk Air); Finanskrisen (Udgivet marts 

2009) 

Jeg har siden medio oktober haft fornøjelsen at være 

med på sidelinjen med input og inspiration for Søren Elle-

mose, endvidere har jeg stillet det unikke materiale til 

hans rådighed, som jeg har samlet igennem 16 års re-

search, men da bogen skal give et dækkende billede af 

personen Harald Plum og Transatlantisk Kompagni, må 

forfatteren foretage en benhård prioritering, men jeg har 

erfaret efterfølgende, at Thorø og Assens får en passende 

omtale, idet jeg lige har haft den spændende opgave at 

læse historisk korrektur på 1’ udgaven af bogen. 

Fortsættes…  



Fortsat... 

Den 27. oktober var Søren og jeg  i Thorøhuse, på Thorø, 

besøgte Kirken, Plums Købmandsgårde, 

Udviklingsrådet, Sven Rask, Fyens Stiftstidende lokalre-

daktion og Biblioteket, hvor Søren fik lånt Assensfilmen 

fra 1926, som Harald Plum lod optage med motiver fra 

Thorøsund, Thorøhuse, Assens Havn og Plums Køb-

mandsgårde. Filmen har en varighed på 21 min., og giver 

en god indsigt i, hvordan tingene formede sig på den tid, 

man ser bl.a. Kay og Harald Plum kører fra Thorøhuse til 

Assens i deres biler, (H.P. i hans Lancia Lambda Cabrio-

let) samt det hektiske liv i købmandsgårdene. 

En god indlevelse for Søren Ellemose til hjælp for beskri-

velse af fortiden. 

 

Når bogen udkommer, vil han komme til Assens og præ-

sentere den, hvor der vil blive mulighed for at købe sig-

nerede eksemplarer. Interesserede må holde øje med 

dagspresse og ugeaviser. 

Ovenstående kombineres med et foredrag evt. om Fi-

nanskrisen af Søren Ellemose, som kan blive arrangeret 

af Assens kommune og Udviklingsrådet eller Rotary. 

 

Fortsættes... 



Fortsat... 

Dette er ikke endelig besluttet og fastlagt, men borgme-

ster Finn Brunse og udviklingschef Peter Nielsen er begge 

positivt indstillet, udtrykt på et møde jeg havde med dem 

og andre den 23. november i Udviklingsrådet, 

hvor arrangementet ”Smag for Assens kommune 2009” 

blev evalueret. 

 

Med venlig hilsen 

Esben Brage 

 

 

N.B. 
Adresse og links til  

Søren Ellemose, redaktør 
Memoro, Smedegade 101, 8300 Odder 

Tlf. 86770868 – 26895555 
----------------------------------------------- 

Memoro er et mediehus baseret på skriveglæde og læse-
lyst. 

www.elex.dk - erhvervsportal om penge, erhverv og fi-
nans 

www.bord1.dk - gourmetportal om vin, mad og det gode i 
tilværelsen 

www.bilogmotor.dk - magasin for Bil & Motor 

http://www.elex.dk
http://www.bord1.dk
http://www.bilogmotor.dk


Referat af generalforsamlingen i  

Thorøhuse Forsamlingshus fredag  

d. 12. feb. 2010. 

 
1. Valg af dirigent.  Jørgen Overgaard  blev valgt. 

 

   Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

   indvarslet. 

 

2. Formandens beretning.  

   Næstformand Ole Nielsen oplæste formandens 

   beretning. 

 

   Der har i årets løb været 37 udlejninger, 5 fester, 

   juletræ for store og små, 6 musik- og jazzaftener 

   samt kortklub, onsdagsklub-, øveaftener og be- 

   styrelsesmøder. 

 

   Der blev redegjort for ombygningen, der forløb 

   planmæssigt og inden for den planlagte tidsram- 

   me, 1. august til 1. november. 

 

   Formanden takkede for den store opbakning, der 

   har været. 

 

   I samme anledning afholdes en medarbejderfest 

   fredag d. 19. februar. 

 

    

3. Forelæggelse af regnskab.  

   Kassereren gennemgik regnskabet, der blev god- 

   kendt. 

   Regnskabet omdelt i kopi. 

 

 



   

5. Valg af bestyrelse.   

   Preben Pedersen – genvalgt. 

   Anja Larsen – genvalgt. 

   Paula Lund Jensen – genvalgt. 

   Jeppe Nielsen – genvalgt. 

    

   Eva Christensen genvalgt. (suppleant). 

 

Valg af revisorer  Kurt Pedersen og Birte Hansen – begge genvalgt. 

 

Valg af revisorsuppleant Ulla Rønn – genvalgt. 

 

6. Eventuelt.  Kassereren oplyste, at Tony har har overdraget 

   overskuddet fra sidste års Cabaret til forsamlings- 

   huset, i alt 2.437 kr. 

 

   Hans Henrik Nielsen foreslog, der bliver etableret 

   et team, der lejlighedsvis river og luger husets 

   udendørsarealer. Tilbød selv at være en del af det. 

 

   Kurt Pedersen kom med nogle anerkendende be- 

   mærkninger på generalforsamlingens vegne til de 

   personer, der havde taget initiativ til ombygningen 

   og påtaget sig ansvaret for, at projektet blev gen- 

   nemført. 

 

   

   Dirigenten takkede afslutningsvis for god ro og 

   orden. 

 

      Jeppe 



 

Opfordring 

Lige en lille klagesang. Når vi i forbindelse 

med alle vores gode aktiviteter i fiskerlejet 

bekendtgør disse ved diverse plakatopslag på 

pælene, vil jeg hermed gerne opfordre dem, 

der hænger op, til også at tage ned snarest 

muligt efter arrangementet, så ikke pælene 

tapetseres med opslag på opslag, når det går 

mest hedt til. 

Jeppe 



 
  

 

AKTIVITETSKALENDER: 
 
 
4 juni  Koncert med JPP 
26 juni  Sct. Hans 
 
7 oktober  Banko 
14 oktober Banko 
21 oktober Banko 
23 oktober Koncert med ”Bodega” 
29 oktober Ålegilde 
 
28 november Julestue 
 
29 december Juletræsfest 
31 december Nytårsfest 
 

Opslag på pælene om tidspunktet for de  
forskellige arrangementer. 

 

  

 



Indsamling til kræftens bekæmpelse i Nyhuse og 

Thorø Huse søndag 11. April, gav et rigtigt flot resul-

tat. Vi fik en meget positiv modtagelse overalt, så det 

var en stor fornøjelse at være indsamler her i områ-

det. Resultat 3.375 kr. 

Tak for det. 

 

Venlig hilsen 

Anette & Palle Isaksen 

Strandrensningen d. 14.april. 
25 voksne og 4 børn deltog i årets strandrensning. Vej-

ret var herligt til formålet. Solskin og 10 grader. Vi fik 

samlet den årlige bunke plastic, papir, øldåser, gam-

melt jern og træ. Det fyldte en ladvogn som sædvanlig, 

som Assens Kommune, entreprenørgården, havde stil-

let til rådighed.  Klokken 20.00 var vi færdige og slutte-

de af med kaffe, øl og vand i forsamlingshuset. Bylau-

gets bestyrelse takker for opbakningen og håber på 

samme positive deltagelse næste år. 

Bolette. 



Skal vi have motionsløb i Torø Huse? 

  

Løbsfeberen har ramt mange og nu også Torø Huse – 

så selvfølgeligt skal vi da det. Vestfyns Firmaidræt har 

derfor valgt at afvikle deres motionsløb ”Sparekassen 

Faaborg løbet” i den flotte natur omkring vores lille by. 

  

Løbet afholdes den 13. juni, med start kl. 14.00 fra 

Torø Huse Forsamligshus. Og der er mulighed for at 

løbe både 5 og 10 km. 

  

Hvis du vil vide mere om løbet eller er blevet inspire-

ret til at løbe med kan de finde flere oplysninger an-

det sted i dette blad eller på firmaidrættens hjemme-

side www.vestfynsfirmaidraet.dk 

Du kan også velkommen til kontakte Karsten, Markle-

det 1, som er med til at planlægge løbet. 

http://www.vestfynsfirmaidraet.dk/


 



 



    TELEFON OG MAIL-LISTE  
       

BYLAGET:     
 
 
 
 
 
 
 

FORSAMLINGSHUSET: 
 

FORMAND:  PREBEN PETERSEN     64711751 
KASSERER:  JOHNNI JENSEN     64713651 
SEKRETÆR: JEPPE NIELSEN      64711053 
MEDLEM:  PAULA LUND-JENSEN    35133609        
MEDLEM:  OLE NIELSEN      64711044 
MEDLEM:  FINN NIELSEN 
MEDLEM:  ANJA LARSEN      64713342 
SUPPLEANT:  EVA CHRISTENSEN     64712876 

 

FORSAMLINGSHUSET OG BYLAUGET: 
www.thoroehuse.dk 


