Afsluttende forhandlinger inden generalforsamlingen

1. maj 2012

Redaktør
Rasmus Dorph Bendtzen
Jacob Gadesvej 12
Tlf. 38890700
Email: rasmusdb@gmail.com
Dette er min sidste udgave som redaktør. Faklen er givet videre til Bjarne Toft
Olsen. Tak for de mange gode indlæg, det er meget spændende at følge vores
sprudlende samfund. God vind til Bjarne & Thorø Huse Posten. Nedenstående er
fra den kommende redaktør.

Vagtskifte
Fra og med næste nummer af denne avis er der ny redaktør på posten.
Rasmus Dorph Bendtsen overlader den radaktionelle saks til Bjarne Toft
Olsen. I kan skrive til mig på
skovgaard-toft-olsen@mail.tele.dk
eller ringe på 64712704 / 26390999
eller komme forbi på Ålevenen 11. Tak til Rasmus for mange gode
numre.
Og sådan ser jeg altså ud:
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Fællesspisning

Husk fællesspisning i forsamlingshuset
Tirsdag d. 22. maj.
Torben Clausen sørger denne gang for
maden. Karin fra Drejet sørger for kage til
kaffen. Hold øje med opslag på pælene.

Nu lysner det
Der er givet meddelelse fra Gyldendal Forlags marketingsafdeling,at
bogen ’Gullaschbaronen’ omhandlende Harald Plum og Thorøaf
forfatteren Søren Ellemose udkommer torsdag den 20.september
2012.
I så fald bliver det med ca. 2½ års forsinkelse, men det skyldes
Gyldendals prioritering.
Manuskriptet på 350 sider har stået her på mit kontor siden februar
2010, hvor jeg har læst historisk korrektur på det for Søren Ellemose.
Esben Brage
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Følgende er et lille udsnit af Assenslivet beskrevet ca. år 1875 i bogen
’ASSENS BYs BOG’ af Kr. Rosted udgivet år 1924 i anledning af byens
400 års jubilæum, hvor forfatteren beskriver de kendte af byens borgere i
en tænkt besøgsrunde til dem. (Følgende er fra side 89 – 90 i bogen og
ordret afskrevet i respekt for datidens stavemåde)
’Storpolitik’ og Thorøhus-Rødspætter.
Vi tager Afsked: , kom snart igen” – og passerer i Køkkenet Mariane, der
sidder med et Fad i Skødet. I Fadet farer en Kugle af Jern eller Sten rundt,
og der staar en skarp Duft af frisk-malet Sennep omkring hende.
Forklaringen kommer straks, Thorøfiskeren har lige været der, og
Skomager Knap skal have Torsk til Aften, hans og hele Byens Yndlingsret
dengang. ”Farvel – og kom snart igen”.
Saa gaar vi ned af den høje Stentrappe med Jerngelænderet, og der
kommer Thorøfiskeren.
En høj, herdebred Skikkelse, med gult, bølget Haar, blaa Øjne og rødt
Skæg. Han er saa køn,
at jeg kunne tænke mig alle Danmarks Kvinder ofre ham deres Smykker –
en hel ’Svejn Tjugeskæg’.
Han bærer en Stang over Skulderen med en Restbeholdning af Rødspætter.
Disse Thorøhus-Rødspætter kom engang til at spille en politisk rolle.
Man anbragte dem levende, med Pilekviste gennem Øjnene, paa Stængerne
og bar den saaledes om paa Landet og i Byen.
Dette forbød Politimesteren, Lindberg, - paa hvis Foranledning véd jeg
ikke; thi, at han selv skulde have fundet paa det, tror jeg ikke.
Thorøhuserne, der hidtil – som de halve Sømænd, de var – var trofaste
Højrevælgere, sadlede om, for at ærgre Lindberg, og stemte næste Gang
paa, ja, det maa have været Jørgen Pedersen. Hans Modkandidat, H. R.
Hjort-Lorentzen, fik kun et Overtal af 7 Stemmer,
Valget blev kasseret af formelle Grunde, og næste Gang blev Jørgen
Pedersen valgt, og Kredsen var for altid tabt for Højre. –
For resten er Svend Tveskæg gift, og vi véd tilfældigvis med hvem.
Hans Kone er Søster til den Vaskekone, der er Kokkekonens Sønnekone i
Saltofte.
Vi gaar opad Gaden, og der sér vi . . . . . . . . . . . . . .
Fortsættes...
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Fortsat...
Følgende småartikler er alle læst i ASSENS AMTS DAGBLAD:
5. Januar 1918.
THORØ FAAR TELEFON.
Øen Thorø bliver nu ogsaa forsynet med Telefon, idet man i disse Dage er
ved at nedlægge
Kabel mellem Thorøhuse og Øen.
6. Juli 1918.
THORØHUSE SYGE- OG ENKEKASSE
er bleven skænket 200 Kr. af Dir. Harald Plum. Ogsaa i Fjor skænkede
Direktøren 200 Kr.
Mine noter:
200 kr. i 1917 / 1918 ~ 6.920 / 5.927 kr. i 2011; - inflationen decimerede
beløbet med 1.000 kr. på 1 år.
12. April 1927.
LIGKAPELLET I THORØHUSE
som Hr. Harald P l u m har givet Beboerne, indviedes i Forgaars ved en
Højtidelighed.
Denne indlededes med en kort Tale af Gdr. P. N i e l s e n, hvorefter
Sognepræst H a n s e n, Assens, foretog Indvielsen, hvorefter Toldassistent
H a n s e n, Thorøhuse, takkede Giveren for den store Gave og ligeledes
takkede Gdr.. P. N i e l s e n for den skænkede Byggegrund.
Hr. Harald P l u m tolkede sine Følelser angaaende de Baand, der bandt
Thorø og Thorøhuse sammen.
27. December 1930.
PAA THORØ
indlægges der for Tiden elektrisk Lys og det store Kabel, som skal føre
Strømmen til Øen,
er nu ankommen.
Fortsættes...
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Fortsat...
I ASSENS AMTS AVIS kunne man den 25. februar 1933 læse følgende:
ASSENS BYRAAD.
Ekstraordinært Møde 24. Februar.
Mine noter:
Blandt mødets Punkter, der bl.a. omhandlede Bilruter, Efterretningssager,
Driftslån til Håndværkere, Vinterhjælp og Køduddeling, nedlæggelse af
Incassoafdeling, evt. nedbrydning af Karantænehuset på Næs,
så var der indvidere det nedenfor beskrevne punkt på dagsordenen
Fra Lærer Rasmussen, Thorø forelaa et Andragende om Fritagelse for
Hundeskat med Begrundelsen, at det var en meget lille Hund og den kun
var i Assens om Søndagen der var enstemmighed for fritagelse af Hundeskatten - selvfølgeligt.
Esben Brage
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Gør Thorøhuse til solsikkernes by

Hvem har byens højeste solsikke?
Vær med i en sjov konkurrence om byens højeste solsikke.
Det koster 10 kr pr. solsikke man vil have målt. Den med den højeste
solsikke får en gave.
Målingen bliver foretaget den 1. september af Poul, Lars og Anja.
Tilmelding kan ske via kuvert med navn, adresse og penge i forhold til det
antal solsikker man vil have målt.
Skal afleveres til Poul , Lundshøje 6 eller Lars/Anja Fælleden 1, inden 30/5
-12.
Vi håber på stor deltagelse så vi kan få en flot solsikke by.
Venlig Hilsen
Poul, Lars og Anja.
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Erik Hokkanen & Lumisudet. (USA/Fin)
Koncert med spisning.
Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 1. juni kl. 18
Erik Hokkanen bor i Austin, Texas og er bl.a. kendt med dette skudsmål:
”Some Musicians are more than just Musicians – They are musical
Magicians”. Vanvittig viiiildt virtuost. Et absolut Scoop i Thorøhuse
takket være et godt samarbejde med Halkær Kro i Nordjylland, hvor Erik
Hokkanen er inviteret til den årlige Halkær Festival. Erik Hokkanen
optræder ved denne lejlighed sammen med 3 fantastiske finske musikere,
der tilsammen kalder sig Lumisudet. Musikken spænder over swing, jazz,
oldtime og folk.
Erik Hokkanen: fiddle, guitar og sang
Petri Hakala: mandolin, guitar
Arto Järvela: fiddle
Tapani Varis: bas
I forbindelse med koncerten vil der være mulighed for spisning. Der
serveres en 2-retters menu for 100 kr. Koncertbillet alene koster 125 kr.
Koncerten begynder kl. 20. Der kan købes drikkevarer til fornuftige
priser. Billetter kan reserveres på tlf. 2287-1053.
Vores koncerter støttes af Statens Kunstråd og Assens Kommune.
Vi annoncerer vores koncerter på Kultunaut.dk, Fyens Stiftstidende,
Lokalavisen og Folkebladet samt diverse hjemmesider.
Nyhedsbrev kan tilmeldes på www.thoroehuse.dk. Billetter kan reserveres
på tlf. 22871053.
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60’er bal i Thorøhuse Forsamlingshus
med SILVERBAND
fredag d. 18. maj kl. 18.
Thorøhuse Forsamlingshus afholder 60’er bal med spisning. Der serveres
en 2 retters menu og efterfølgende kaffe. Bagefter dans til det lokale
danseorkester Silverband, der vil ”gi den gas” med svingende,
iørefaldende og nostalgiske toner fra 60’erne og 70’erne. For deltagelse i
dette arrangement skal man betale 200 kr.
Tilmelding til John Jensen, Skolebakken 3, Thorøhuse, tlf. 64713651
senest onsdag d. 16. maj.

Bestyrelsen
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Referat af generalforsamlingen i
Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 17.
feb. 2012.
1. Valg af dirigent.
Torben Clausen blev valgt.
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Formandens beretning.
Velkommen til husets generalforsamling. mDer har igen i år
været en livlig aktivitet i huset. Vi har haft et godt år med en
særdeles god udlejning med henholdsvis 19 udlejninger til
medlemmer og 32 til ikke-medlemmer. Det ser ud til at
vores hjemmeside er med til at øge udlejningen, da folk kan
følge med i, hvornår Huset er ledigt. Stor tak til Jytte, Jeppe
og Lars, der søger for at siden er opdateret.Der har i årets
løb været afholdt 6 gode koncerter med folkemusik. I
september måned meldte Erik Grip sig pludselig på banen,
og det lykkedes os, at få stablet en ekstra koncert på
benene. Tak til Jeppe for hans arbejde med at skaffe musik
til Huset. I marts måned holdt vi som noget nyt et 60´bal
med Silverband og spisning. Der blev fuldt hus, så det må
siges at det var en succes.Så har der været de årlige
arrangementer: Sankt Hans fest med helstegt pattegris, 3
Bankospil, Ålegilde hvor Silverband også spillede. Den
hyggelige Julestue, hvor alle salgsbordene igen blev udsolgt.
Juletræ for voksne om eftermiddagen, hvor præsten og
Shanty koret underholdt og juletræsfest for børn om aftenen
med munderholdning af julemanden og musiker Hans
Henrik. Sidst på året var der igen tilslutning for en
nytårsfest. Der har været afholdt onsdagsklub, øveaftener
for Brasseneserne og De Thorøhuse Spillemænd.
Fortsættes...

Fortsat...
Fællesspisningen har fungeret hele året med spisning
en gang om måneden og rigtig
god tilslutning, så de ser ud til at det kører i faste
rammer nu. Her blev det gode år derfor også afsluttet
med en julefrokost.Torsdagsholdet har igen i år ydet
deres assistance med at holde udendørsarealerne
omkring Huset i perfekt stand, det ser rigtig godt ud.
Stor tak til holdet der i øvrigt har fået udvidet
besætningen med Bent Bach.Toiletbygningen er blevet
malet så pæn at den fremstår som værende helt ny.
Stor tak til Pernille og hjælpere. Bestyrelsen har en
vision for år 2013, om at få lavet et nyt tag og en
udvidelse af køkkenet. Planen er at Huset bliver lukket i
efteråret 2013, hvor det hele gerne skulle laves. Derfor
vil der helt
sikkert blive brug for ekstra hænder til at
hjælpe til. Bestyrelsen håber at generalforsamlingen vil
bakke op om dette projekt. Nærmere orientering vil
komme under punkt Eventuelt på
Dagsordenen.Bestyrelsen agter at følge den linje, vi
hidtil har fulgt for at sikre forsamlingshusets beståen.
Tilsidst endnu en tak til alle som har hjulpet med at
holde gang i byens eneste og bedste samlingssted. Tak
til alle der deltager i vores aktiviteter, og som vil være
med til at styrke og bevare det sociale sammenhold i
byen.
Formanden.
Beretningen godkendt.

Fortsættes...

3. Forelæggelse af regnskab.
regnskabet.

Kassereren gennemgik

Regnskabet omdelt i kopi.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af kontingent.
uændret. Vedtaget.

Bestyrelsen foreslår

5. Fastsættelse af indskud. Fortsat 0 kr. i indskud ved
nyt medlemskab.
6. Indkomne forslag.

Ingen.

7. Valg af bestyrelse.

Ole Nielsen genvalgt.

Anja Larsen genvalgt.
Jeppe Nielsen genvalgt.
Poula Lund Jensen genvalgt.
Valg af suppleant

Eva Christensen –genvalgt.

Valg af revisorer
begge genvalgt.

Kurt Pedersen og Birte Hansen –

Valg af revisorsuppleant
Fortsættes...

Ulla Rønn – genvalgt.

Fortsat..
8. Eventuelt.
Der blev fra generalforsamlingen
sagt tak tilbestyrelsen for godt arbejde.
Lise Arnecke påpegede, at der er dårlig akustik salen.
Vil blive taget med i overvejelser omkring kommende
renovering/nyt tag. Torben Eskesen gjorde
opmærksom på mulig løs-ning af problemet ved
opsætning af rockwool i striber på loftet, som man
har gjort i Saltofte Forsamlingshus. Johnni anførte, at
vi i forbindelse med renovering gerne vil bevare det
gamle loft i vid udstrækning. Dirigenten takkede for
god ro og orden. General Forsamlingen afsluttet på
20 minutter kl. 1825.
Herefter guleærter m. tilbebør.
Jeppe

”At vove er at miste fodfæste for en stund. Ikke at
vove er at miste sig selv”

Referat fra generalforsamlingen i
Thorøhuse Bylaug onsdag d. 28. marts
2012.
1.
Valg af dirigent. Otto Malmose blev valgt.
2.
Valg af referent. Jeppe Nielsen blev valgt.
3.
Bestyrelsens beretning
Herefter lidt kommentarer fra generalforsamlingen. Forespørgsel om
nyindkøbte hjertestarter var ophængt. Blev bekræftet samt oplys om
undervisning i brugen førstkommende fredag i forsamlingshuset. Opslag
om dette på pælene.Torben Clausen: Foreslag om
hastighedsbegrænsning, f.eks. 40 km/t fra Nyhuse til Thorøhuse. Bolette:
Afgørelser om hastighedsbegrænsning mtages af politiet.Vivian
forespurgte i relation til hundeposestativ om om der ikke også fandtes
poser til dem, der var til hest. Svend: Oplyste at der fortsat er problemer
med parkering på Jacob Gadesvej.Bolette: Der er foreslået ”ensrettet”
parkering i Jacob Gadesvej, men mente i øvrigt, der var en god kultur på
området. Flere protester fra forsamlingen.Bente Hyldgaard: Der bliver
jævnligt parkeret ud for indkørsler i stedet inde i indkørslen.
Bolette: Der skal naturligvis være fri passage for udrykningskøretøjer.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
4.

Fremlæggelse af regnskab.

Kasserer Palle Isaksen oplæste regnskabet, der også var omdelt til
generalforsamlingen.
Enkelte kommentarer omkring udgifterne til Thorøhuseposten. Bolette
oplyste, at det er undersøgt mht. trykning af avisen. Fugleviglund billigst.
Regnskabet blev godkendt
Fortsættes...
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Fortsat...
5. Forslag fra bestyrelsen
Dirigenten anbefalede, at pkt. 5 og 9 blev behandlet samlet.
Bestyrelsen foreslog en kontingentforhøjelse på 25 kr.
Bolette redegjort for årsagen, øgede udgifter omkring thorøhuseposten,
moms mv. samt ekstra omkostning i forbindelse med udgivelsen af
novellen ”I Thorøs Muld”.
Bolette redegjorde i forlængelse heraf sin hold ning til fortsat udgivelse
af thorøhuseposten, samt argumenterede for, at den fortsat bør omdeles til
samtlige thorøhusere.
Herefter lidt debat. Bl.a. forslag om frivillig fravalg af papirudgaven
(thorøhuseposten kan læses på hjemmesiden.
Flere indlæg omkring økonomien. Bl.a. at den fore slåede
kontingentforhøjelse svarer til en ekstra-udgift på ca. 50 øre om ugen pr.
medlem.
Herefter blev forslaget afgjort ved afstemning/håndsoprækning: 26 for, 2
imod og 2 blanke.
Således vedtaget, at kontingentet skal stige til 100 kr. om året pr.
medlem.
6. Forslag fra medlemmerne—Ingen.
7. Valg af bestyrelse og suppl.
Genvalg af Palle Isaksen og Peter Herzog.
I forbindelse med valg af suppleanter foreslog bestyrelsen en prioritering.
Herefter skriftlig afstemning. Ulla Rønn foretog optællingen.
Bente Hyldgaard: 16 stemmer.
Niels Nielsen: 16 stemmer.
Fortsættes...
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Fortsat...
Indstillingen herefter afgjort ved lodtrækning.
Bente Hyldgaard: 1. suppleant.
Niels Nielsen: 2. suppleant.
8. Valg af Revisor og rev. suppl.
genvalgt.

Otto Malmose og Preben ”tømrer”

9. Fastsættelse af kontingent. 100 kr. pr. medlem.
10. Eventuelt.
Palle Isaksen afslørede vinderne af forskønnel sesprisen 2011.Prisen
tilfaldt Dorte og Lasse, Jacob Gadesvej 26.
Bestemt af udvalget: Palle Isaksen, Bjørn Birkely& Pernille Hede.
Bente Hyldgaard: problem at komme til Post Danmarks postkasse v.
Torøgyden. Især for gang Besværede.
Margrethe Vestergaard: Taler med Pernille og Uffe om det. Hun foreslog
samtidig den måske
bedre kunne hænge på Saltoftevej ved busstoppe
stedet.
Hanne Yderstræde foreslog opstilling af juletræ med lys ved
forsamlingshuset. Bestyrelsen drøfter sagen.
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.
Bolette takkede endelig dirigenten og udtrykte tilfredshed med
vedtagelsen af kontingentforhøjelsen. Godt for thorøhuseposten. Også tak
til bestyrelsen og til alle frivillige kræfter i øvrigt.
Jeppe
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Beretning til generalforsamlingen onsdag d. 28. marts 2012.
Forskønnelsesprisen:
På sidste års generalforsamling uddelte Bylauget for første gang
forskønnelsesprisen. Priskomiteen havde valgt Pernille og Uffes smukke
renovering af den gamle garagebygning i Thorøgyden. Alle som kommer
til Thorøhuse fra Assens får som førstehåndsindtryk den fint renoverede
bygning lige i øjnene. Under evt. skal vi høre hvem der bliver prisvinderen
i 2011.
Strandrensning:
Vores årlige strandrensning fandt sted onsdag d. 13. april med 25 voksne
og 9 børn. Det er blevet et rigtigt familiearrangement. Det er dejligt at vi
hvert år får samlet et helt vognlæs affald og kan være sammen om at
bevare en smuk natur. Det er jo derfor vi har valgt at bo netop her. Stor tak
til de fremmødte og specielt til Lisbeth, som havde bagt et væld af kager.
Husk at komme til Strandrensning onsdag d. 18. april, Lisbeth har lovet at
bage igen.
Badebroen:
I april 2011 kom der brev fra Assens Kommune til Bylauget om ulovlige
broer. Så var jeg tæt på hjerteslag, for selvom det var den tidligere formand
for Bylauget, der var primus motor i at få badebroen op, var det jo ikke
Bylaugets bro. Vi havde bare betalt til nogle udgifter. Ingeniør Line
Winther kunne så oplyse at alle broer var blevet fotograferet fra luften og
nu skulle der styr på dem. Hvor lang, hvor bred, af hvilke materialer osv.
var den lavet af. Broen hænger jo fast på Saltofte Oldermandslaugs
fælleslod. Inden badesæsonen 2012 modtager vi forhåbentlig en
lovliggørelse af ”vores” badebro, som vi bare har betalt til. De 5 stærke
mænd vil sætte trappen op, så I kan komme sikkert ned.
LAG Assens:
I april 2011 fik vi afslag på vores ansøgning om midler til en opdatering og
trykning af Thorøhusebogen. Den blev sidst opdateret i 1996. Vi vil godt
have 20 sider mere om hvad der er sket siden. Desuden vil vi digitalisere
alle de gamle film, billeder og registranten over husene. Vi kunne ikke
søge igen i sept. 2011, da LAGs bestyrelse havde forhøjet
minimunsbudgettet til 100.000,-kr. Man skal nemlig betale 50% selv. Det
kunne vi slet ikke være med til. I jan.2012 skrev jeg til LAG og spurgte om
de igen kunne lade små projekter komme med i ansøgerfeltet. Det ville de
godt. Så nu har vi søgt igen om 25.000,-kr. 15. marts 2012.
Fortsættes..
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Fortsat...
Projektor:
I juni 2011 fik vi et positivt brev fra Landdistriktskoordinator Anja
Knudsen om bevilling på vores ansøgning om midler til en projektor.
Bevillingen var på 5150,-kr. Den anden halvdel skal vi selv betale. Vi
havde fået et godt tilbud fra Expert i Assens på en samlepakke på projektor
+ højtalere, lærred og rullebord. Jeg havde håbet at det hele kunne stå i
forsamlingshuset, så det kunne rulles frem, når vi skulle vise film eller til
foredrag med billeder. Nu står det hele hjemme i min kælder til stor
fortrydelse for fiskeren. Bylaugets bestyrelse har netop besluttet at kun
medlemmer af bylauget kan leje det hele for 100,-kr. til fx en fest i
forsamlings-huset.
Thorøhuseminder:
Fredag d. 7. oktober gennemførte vi så den historiske aften, som blev aflyst
året før pga. vandskade. Vi så Blommes gamle film og to nyere
TV2Fynindslag fra 2000. Især vores udstilling med billeder og bøger om
Thorøhuse havde stor interesse. Det hele står beskrevet i Thorøhuse Posten
november 2011.
Informationsskab på Forsamlingshuset:
Den årlige driftspulje 2011 på 5000,-kr. fra Assens Kommune til
borgergruppen i Thorøhuse har vi brugt til det Informationsskab som
hænger på væggen uden på Forsamlingshuset og til tilskud til trykning af
Thorøhuse Posten.
Vej og Trafik Assens Kommune:
Ingeniør Jimmy Rahbek Christensen har svaret at fartdæmpning ved
indkørsel til Thorøhuse især fra Saltofte er på kommunens prioriteringsliste
sammen med cykelgangsti langs den gamle jernbane mellem Torø Huse
Vej og Næsvej. Rumlestriber bliver genopfrisket i løbet af foråret 2012.
Ingeniør Peter Laier Petersen har i brev til Bylauget, som blev bragt i
februarnr. 2012 af Thorøhuse Posten meddelt at den grå 240l container, der
står på P-pladsen ved broen, vil blive ombyttet til en grøn miljøcontainer.
Det skyldes at den grå container blev brugt til husholdningsaffald.
Ombytningen er sket d. 20.marts. Det var den lille grønne. Den blev fyldt
på 4 dage. Heldigvis reagerede Freddy Nielsen fra Nyhuse hurtigt på mail
og fik sat den noget større miljøcontainer op i går 27. marts. Så må vi holde
øje med om den kan holde en uge.
Hundeposestativet har Bylauget selv købt, da kommunen ikke længere
sætter dem op. Vi synes det har været en succes indtil videre. Der ligger
ikke poser smidt alle vegne. Vi håber det fortsætter sådan.—fortsættes..
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Hjertestarter:
Bylauget søgte i 2011 tryg-Fonden om gratis hjertestarter og fik afslag. De
uddeler 50 to gange om året og der er over 800 ansøgere, så det kunne tage
rigtig mange år. Derfor søgte Bylauget 1. febr. 2012 kommunens
landdistriktspulje om 50% tilskud til en hjertestarter. Allerede 6. marts fik vi
bevilliget 10.000,-kr. til en hjertestarter. Så betaler Forsamlingshuset og
Bylauget i fællesskab resten. Hjertestarteren kommer til at hænge i
indgangen til det offentlige toilet. Hjertestarteren er sat op i dag 28.marts.
Fredag d. 30. marts kl.16.30-17.30 vil torøhuser Henrik Holm-Nielsen fra
Hjertevagt.dk demonstrere og informere om hjertestarteren i
Forsamlingshuset. Der kommer en demonstration efter påske også, hvis man
ikke kan komme på fredag.
Radaktørskifte:
Rasmus Dorph Bendtzen har ønsket at stoppe som redaktør af Thorøhuse
Posten. Vi takker Rasmus for hans fine arbejde med avisen. Som afløser har
vi fundet en ny torøhuser: Bjarne Olsen, Ålevejen 11. Rasmus vil hjælpe
med majnummeret for at sætte Bjarne ind i arbejdsgangen og Anker Lund vil
også gerne fortsætte med at hjælpe. De 3 herrer kender jo hinanden fra
Pilehaveskolen.
Græsslåning:
Hvis nogen har undret sig over og ikke ved hvem der holder græsset ved Ppladsen og på Fælleden, så skal I vide at det gør Johnni, ham med Dorthe og
Freja og Zoi, de to sidste er hunhundene. Bylauget er sponsor. Stor tak til
John.
Thorøhuse Posten:
I augustnummeret og i februarnummeret har jeg skrevet om forslag til
forbedring af Thorøhuse Postens økonomi som siden jan. 2011 er blevet
25% dyrere. Under punkt 5: forslag fra bestyrelsen skal vi drøfte og beslutte
hvilke tiltag der er opbakning til. Færre sider, færre numre årligt, færre
numre trykt pr. gang, flere medlemmer, højere kontingent, kun på nettet, kun
uddelt til medlemmer, flere annoncer. Bestyrelsen ser gerne at vi fortsætter
med papirudgaven til alle, men det kræver bedre økonomi. Derfor foreslår vi
en kontingentforhøjelse, som vi skal drøfte og beslutte under punkt 9.
Dette var beretningen for 2011/12. Den vil blive trykt i majnummeret af
Thorøhuse Posten som også kan læses på nettet www.thoroehuse.dk under
Bylauget, avisen. Tak til alle i bestyrelsen og i Thorøhuse som hjælper med
stort og småt så det er sjovere at bo her.
Bolette Eggers.
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El Camino de Santiago
Jakobsvejen til Santiage de Compostella
Mange har måske hørt om Caminoen før. Især folk med hang til en god
vandretur har hørt om den fra enten venner og bekendte, eller gennem tv.
Berthelsen havde forrige vinter en udsendelse, hvor man fulgte ham fra Leon
til Santiago på den franske vej i Spanien. En ca. 14 dage lang vandring.
Ruten er, på det seneste, blevet utroligt populær og mange tusinde
”pilgrimme” går hvert år hele vejen fra de franske Pyrenæer til den spanske
Nordvestkyst ved Finisterre (Verdens ende). En tur på ca. 900km, der for
den almene vandrer kan tilbagelægges på ca. 4 uger.
Caminoen er en pilgrimsvej fra ca. år 800, hvor apostlen Jacobs legeme efter
sigende blev bragt til Santiago. Jacob er ifølge den kristne tro, den apostel,
som kristnede Spaninen, men historien om hans rejse fra Israel til Spanien,
og hans efterfølgende vej til sølvkisten i Santiago, er yderst tvivlsom. Kort
sagt er det højest usandsynlig at det rent faktisk skulle være hans afsjælede
legeme, der ligger gemt i kisten. I øvrigt har der, ganske givet, været
hedenske pilgrimsrejser på samme strækning som denne, gennem det, den
gang keltiske Galicien, til kysten ved Finisterre. Dette er endestationen og
den ligger 3 dages vandring mod vest fra Santiago.
Ruten blev som sagt brugt siden år 800 som pilgrimsvej for kristne, men
blev først virkelig populær i det 12. og 13. århundrede hvor millioner af
pilgrimme dragede mod Santiago. Den gang startede rejsen fra ens hjem. En
dansk Nordjyde ville således drage mod Syd via Hærvejen og først komme
hjem, om alt gik vel, efter ca. 1 år. I dag tager de fleste til St. Jean Pied de
Port i det Sydvestlige Frankrig og starter deres 900km. lange rejse, der.
Selv gik jeg sidste år 1000km fra Oloron St. Marie til Finisterre, og det var
en fantastisk rejse på 5 uger gennem det spanske landskab på både godt og
ondt. Jeg brød mig ikke om de kedelige vandringer gennem forstæderne til
de store byer; Logroño, Burgos og Leon. Jeg brød mig heller ikke om den
kæmpemæssige spanske højslette hvor man, fra de gamle romerske veje, kan
se så langt øjet rækker over et goldt og øde ørkenlignende landskab. Men at
stå ved endemålet og vide at man Gik hele vejen, gjorde det, det værd, og
glæden ved at forlade en kedelig slette og vandre ind i frodigt og smukt
galicisk bakkelandskab var ubeskrivelig.
Fortsættes...
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Fortsat...
På Caminoen bevæger man sig gennem et område, der på alle måder
bærer præget fra en historie og en kultur, som har rødder meget dybere
end den danske. Meget af ruten er på romersk anlagte veje og
landsbyerne man går igennem er gerne minimum tusind år gamle. De er
for det meste meget ældre. Herigennem hentede romerne deres guld fra
minedriften i det Nordvestlige Spanien tilbage til Rom. De
Nordafrikanske Maurere var her også, og de satte deres helt specielle
præg. De var bl.a. skyld i at Tempelridderne kom hertil i det 10. og 11.
århundrede. Dels for at beskytte de kristne pilgrimme og dels for at sikre
de kristne grænser. Hele idéen med et pilgrimsmål i Spanien har i øvrigt
været et ganske smart træk i forsøget på at samle de kristne kræfter i
Europa i kampen for et kristent Spanien fri for vantro Maurere.
Alle kan gå på Caminoen. Selv gik jeg alene og det var jeg glad for. Man
møder nemlig en masse mennesker, der også går alene og alle har noget
på hjertet, som er værd at tage med videre. Mange par og venner går
sammen ruten. Det er en anderledes måde at gøre det på. Her møder
måske ikke sin nye pilgrimsmakker, men risikerer heller ikke at stå alene
på den lange vej. Har man 14 dage til rådighed kan man gå fra Leon. Har
man 3 uger kan man starte i Burgos. Der er ikke nogen rigtig og forkert
Camino. Det mest brugte startsted er St. Jean Pied de Port, og her skal
den almene vandrer tage ca. 4 uger ud af kalenderen. Der findes også
andre ruter: Der er Sølvruten fra Sevilla, den Nordlige rute langs havet
fra Irun og den Aragonesiske rute fra Oloron der møder den franske vej i
Puenta La Reina. Her er ruten, som på Den Franske vej, ligeledes
mærket med de karakteristiske gule pile og her er der også, omend med
længere mellemrum, herberger for den trætte pilgrim. De mindre brugte
ruter tilbyder ligeledes en mindre befærdet vej, for dem der måtte have
lyst til det.
Med ønsket om en god sommer til hele Thorø Huse
- Tune Revsgaard Nielsen
Evt. spørgsmål kan sendes til; tune@mail-online.dk
Se billeder på næste side.
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Tempelridderkirken ”Eunate” ved Puenta la
Reina. Et must for den nysgerrige pilgrim.
De forskellige pilgrimsruter til Santiago. Den
mest befærdede og velorganiserede rute er
”den franske vej” som på kortet her er
fremhævet. På denne rute er der hundredevis
af herberger.

Finisterre, vejens ende.

Katedralen i Burgos

Alle billeder af forfatteren
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Hjertestarter demo/info fredag d. 30.marts
Henrik Holm-Nielsen Fiskerstræde
demonstrerer vores ny hjertestarter. 18 torøhusere var mødt frem
fredag eftermiddag. Hjertestarteren hænger i indgangen til det
offentlige toilet hvor der er åbent hele døgnet året rundt. Men
ring først 112, inden du løber hen og henter den og sørg for at
der er en, der giver livredende hjertemassage, mens du henter
den. I glasskabet udenpå forsamlingshuset hænger en vejledning.
Når du åbner kassen til hjertestarteren er der mundtlig
vejledning. Henrik laver gerne en ny demo/info, hvis der er
interesse for det. Ring/mail til mig, så finder vi en eftermiddag,
til dem der ikke nåede at være med. Bolette.

Henrik Holm-Nielsen demonstrer for de fremmødte. Billede Bolette
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TC Anlæg A/S Lucernemarken 24 5260 Odense SV
Telefon: 70232069 Fax: 70232067
E meil: tc@tcanlæg.dk

Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030

7
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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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Forskønnelsesprisen til Dorthe og Lasse
Ved Bylaugets generalforsamling blev det offentliggjort, at
Forskønnelsesprisen for 2011 gik til Dorthe og Lasse i Jacob Gades Vej
26.
De var dog forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, og fik den i
stedet overrakt Skærtorsdag - på en dejlig solskinsdag – hvor de var i gang
med arbejdet med den endnu ikke helt færdige restaurering af huset.
Efter Ediths død købte de huset. Samtidig købte de den tidl.
vandværksgrund, som ligger mellemhuset og Vandværksvej + endnu en
lille matrikel.
Lasse arbejdede dengang på Bryggeriet inde i Assens (arbejder nu i
Kolding), og fik da øje for det dejlige Thorøhuse og slog til, da huset på
nr. 26 blev til salg. Med en udfordrende opgave i vente og mange planer.
Til daglig bor de i Vejle, og de ser frem til den dag, hvor de skal flytte
permanent ind i det lille hyggelige hus, som er lavet fint i stand med en
tydelig sans for detaljerne og mulig-hederne for at nyde udsigten over
Lillebælt eller ned over havnen og til Torø.
Prisudvalget – Pernille Hede, Bjørn Birkely og Palle Isaksen – begrundede
valget af årets pris-modtager med, at de har formået at skabe et smukt hus,
men især har de under hele ombygnings-forløbet haft sans for, at holde
stedet pænt og ryddeligt. Så haven var en have – og ikke en rodet
byggeplads.
Palle Isaksen
Kontakt kan ske til Palle Isaksen 6471 4400 – 40174810 – mail: pisa@pisa.dk

Dorthe og Lasse med Forskønnelsespris-diplom
og præmie foran Jacob Gades Vej 26
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Aktivitetskalender Thorøhuse
Forsamlingshus 2012
Tirsdag d. 22. maj

Fællesspisning

Fredag d. 1. juni

Koncert – Erik Hokkanen & Lumisudet
(USA, Fin)

Lørdag d. 23. juni

Sankt Hans Fest.

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

Lørdag d. 10. november

Koncert Basco (DK) m. Kim Andre Rysstad (N)

Søndag d. 2. december

Julestue

Lørdag d. 29. december

Juletræ
Bestyrelsen

Opslag på pælene om tidspunktet for de
forskellige arrangementer.
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Thorøhuse Forsamlingshus
Formand:

Bestyrelse
Ole Nielsen, Markledet 1 A,
tlf. 6471-1044 vivian-ole@privat.dk

Næstformand:

Anja Larsen, Fælleden 1,
tlf. 2681-3342
larsoganja@mail.tele.dk

Kasserer:

John Jensen, Skolebakken 3,
tlf. 6471-3651 jrkonsulent.@c.dk

Inspektør:

Finn Nielsen, Saltoftevej 15,

Sekretær:

Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1053 jepfyn@mail-online.dk

Medlem:

Paula Lund Jensen, Saltoftevej 1,
tlf. 6471-3609
poularune@vip.cybercity.dk

Medlem:

Pernille Hede, Jacob Gades vej 2,
tlf. 4089-1150

Suppleant:

Eva Christensen, Jacob Gades Vej
15, tlf. 6471-2876 s.lyse@os.dk
Thorøhuse Forsamlingshus
tlf. 6471-1060

Udlejning:
Hjemmeside:

Jytte Pedersen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1060.
www.thoroehuse.dk (udlejning og
aktiviteter)
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BYLAUGETS TELEFON- OG MAILLISTE

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. Mobil:
margrethe.vestergaard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Peter Herzog: Fælleden 7. Tlf: 64711818.
Mobil: 40416930. Mail: peter@herzog.dk
Bestyrelsessuppleant 1: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf: 64714661.
Mobil:24232507. Mail: nn@asyard.dk
Bestyrelsessuppleant 2: Bente Hyldgaard. Jacob Gades Vej 23.
Tlf: 64714640. Mobil: 61654640. Mail: bhyldgaard@gmail.com

