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Rasmus Dorph Bendtzen
Jacob Gadesvej 12
Tlf. 38890700 (fastnet, har ikke mobil)
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”Tvivl er sjælens nådegave, men ikke når jeg er på tøjindkøb med et
kvindfolk”
DEADLINE TIL NÆSTE AVIS:
D.15.1.12
THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF BYLAUGET & indlæg
modtages med glæde :)

To nye hundehvalpe: Liva og Asta, gravhunde. De øver
sig i at følges med Ulla, Bådsstræde 6.

To glemte hunde fra researchen i sidste Thorøhuse
Post: en stor sort labrador: Dino, som følges med Torben
og Dorthe, Saltoftevej 13.
Et gult kryds af chow chow, schæfer og labrador: tæven
Bisou. Den følges med Knud, Ålevejen 9. Eller løber helst
selv.
Bolette.

Datoer for fællesspisning
onsdag d. 9. november: Ulla, Poul og Hans
Henrik laver mad.
fredag d. 9. december: Julefrokost.

Fællesspisning onsdag d. 9. november og fredag d. 9.
december.
Maden laves 9. november af Poul Kastrup, Hans Henrik
og Ulla Lorenzen. Menuen kendes ikke i skrivende stund.
Se opslag på pælene.
Fællesspisningen afholder julefrokost fredag d. 9. december. Der er forslag om at lave det på samme måde
som sidste år, hvor folk byder ind med en ret.
”Fællesspisningen” opfordrer til at man melder sig til
næste fællesspisning (9. nov.), hvis man ønsker at byde
ind med en ret til julefrokosten, ligesom der også gerne
skulle findes en tovholder. Prisen foreslås ligesom sidste
år til 100 kr. Jeppe

Tak!
Mandag den 25. Juli sov min mor Marie Bak Pedersen stille
ind i sit hjem på Jacob Gades Vej 3.
Marie har boet omkring de sidste 50 år i byen, og efter at
min far Hans døde i år 2000 har hun selv passet det daglige i huset. Hun nød at bo i Thorøhuse og selvom hun kom
fra Limfjordsøen Mors, så følte hun selv at hun var en ægte
Thorøhuser. Nu er der jo flere grunde til at hun nød sin tilværelse her hos Jer;
Thorøhuse har en hyggelig størrelse, og selvom der i de
sidste årtier ikke har været indkøbsmuligheder, så tog Marie jo sin cykel eller Helnæsbussen ind til Assens, - på vejen kunne hun jo lige nå at snakke med dem hun så mødte
på vejen.
En anden ting, det er jo vandet, som hun og Hans i mange
år nød når de tog ud og satte garn omme bag Thorø eller
hun kunne gå ned og se når jægerne kom ind.
Men én af de vigtigste ting herude, - ja det er mange af Jer
– beboere – som hun havde sin kontakt med.
Hun kunne gå rundt og snakke i byen, så fik hun kaffe et
sted, så skulle hun lige spise middagsmad eller aftensmad
et andet sted, eller vi kunne komme ud og spise mad hos
hende, vildtfugle eller fisk som hun havde fået af jer - eller
der var noget i forsamlingshuset.
Marie sagde til mig at hun har haft et godt liv, og det tror
jeg gerne, men det skyldes i høj grad mange af jer i byen,
derfor vil jeg gerne sige jer TAK for alt hvad I igennem årene har gjort for min mor.
Selvom jeg bor inde i Assens nu, så nyder jeg at komme til
Thorøhuse og føler mig stadig som en ”Thorøhuser” – og
det er jeg stolt af.
Hans Henrik Bak Pedersen

Kom med forslag til forskønnelsesprisen
for 2011
Forskønnelsesprisen skal nu uddeles for 2. gang. Alle kan
komme med forslag til, hvem der skal have prisen.
Idéen med prisen er at give et skulderklap til den eller de,
der har gjort noget, vi synes forskønner vores lokalområde.
Det kan være stort set alt lige fra modernisering af huse, haveanlæg, plejning af fællesarealer mv. Den eneste betingelse
er, at forskønnelsen kan ses af alle der færdes på offentlig
vej eller sti.
Vi indkalder hermed forslag, som du synes er en forskønnelse og som kan glæde og inspirere andre. Vi vil gerne have
forslagene hurtigt og inden nytår.
I kan aflevere jeres forslag på telefon, mail, mundtligt, når I
møder os i byen, eller en seddel i vores postkasse – også
anonyme forslag vil blive taget med.
Vi håber, at vi får mange forslag til prisen for 2011 - og gerne at flere foreslår det samme. Også gerne de samme forslag, som sidste år, hvis det stadig i 2011 er aktuelt. Bare
kontakt en af os:
Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2
tlf. 4089 1150 – mail pernillehede@hotmail.com
Bjørn Birkely, Jacob Gades Vej 21
tlf. 6471 1008 – mail birkely@post7.tele.dk
Palle Isaksen, Jacob Gades Vej 22
tlf. 4017 4810 – mail pisa@pisa.dk
Prisen bliver overrakt på Bylaugets generalforsamling til
marts.
M.v.h. Palle Isaksen

Nye skilte i Thorøhuse

Forskønnelsesprisen 2011
Udvalget har i 2011 fået et nyt medlem – nemlig sidste års
vinder Pernille Hede.
Lisbeth Sørensen ville gerne træde ud af udvalget, så der
hurtigt kommer en hyppig udskiftning i udvalget.
Tak til Lisbeth - velkommen til Pernille!

Nyt fra Thorøhuse Bylaug:
Fredag d. 7 oktober holdt vi den længe forberedte Thorøhuseminder. Det var den aften vi måtte aflyse sidste år i
november måned pga. vandskade i Forsamlingshuset.
I mellemtiden havde Bylauget fået sin bevilling igennem fra
Landdistriktspuljen til Kultur og Fritid til en projektor med
lærred og højtalere og rullebord til at vise filmklip fra gamle
dage og nyere tid.
Vi så Den Kvarte Time fra TV2Fyn fra 2000 med smeden
Hans fra Jacob Gades Vej 3 og de unge fra produktionshøjskolen på Thorø. Det var et spændende dokument om
hvad der sker, når der kommer fremmede, der ikke helt
forstår at tage hensyn til plejerkulturen i den lille by. Det
var især kørslen med en støjende traktor med vogn.
Lidt mere lyst var klippet med De Thorøhuse Spillemænd
med Tony på Banjo og Hans som visesanger med sangene
om Thorøhuse, skrevet af Tony og Hans. Dem fik de 26
fremmødte med hjem.
Esben Brage svarede på spørgsmål om Thorø. Hvad står der
på Korset og Plums sten ved Skovhytten.
Vi så en gammel film optaget af Blomme, som boede Saltoftevej 11. Karen-Lise var en lille pige, så den må være ca.
40 år gammel. Det var sjovt at se hans fascination af blomster, fugle, børn og huse i forskellige årstider.
Vi havde lavet en udstilling med billeder
og bøger om Thorøhuse, som samlede
stor interesse til sidst efter kaffe og te og
mange kager.
Bolette.

Thorøhusere hos Dronningen
Ulla Lorentzen, Bådstræde 5, og Harry Petersen, Jacob Gades Vej 7, har været hos Dronningen henholdsvis i september 2011 og juli 2011 og takke for hendes tildeling til dem
af Fortjenstmedaljen i Sølv for 40 års arbejde: Ulla som lærer i Hårby/Assens Kommune, Harry for Den kongelige belønningsmedalje i sølv som sliber på Broen i Assens. Det er
arbejdspladsen der indstiller til medaljen.
Ulla fortæller:
1.august 2010 havde jeg 40 års jubilæum. Da skolen startede 13.august kom Borgmester Finn Brunse og overrakte mig
medaljen og der var fin receptin på skolen. Man vælger så
selv om man vil gå til audiens hos Dronningen og takke for
medaljen. Jeg valgte d. 20.september 2011. Dagen før min
fødselsdag. Det var der 120 andre der også havde gjort. Jeg
var nr. 87 og klokken var tæt på 13.00.
Audiensen foregår i Dronningens Repræsentationslokaler på
Christiansborg. Jeg havde ventet i 3 timer i Søjlehallen. Der
var marchaller i gallauniform som fortalte hvordan jeg skulle
gøre inde hos Dronningen. Man er alene med hende i 3 minutter. Endelig blev det min tur. Jeg havde fine, hvide handsker på og fint føj. Hanskerne var obligatoriske. Der sad hun
i en armstol midt i det store rum, mindre end forventet, og
med sit grå hår i grå spadseredragt. Hun rakte hånden frem
og jeg gjorde det samme. Hun havde ikke handsker på. Hun
sagde ingenting. Jeg blev nervøs, måtte finde på noget. Jeg
fortalte hende om dengang min søn havde stået og røget
sammen med hende, om min ambassadørbror, som hun også havde hilst på og nu var det så min tur. Hun sagde stadig
ingenting.
Fortsættes...

Fortsat...
Da de 3 minutter var gået gjorde hun tegn til at det var
slut ved at række hånden frem. Jeg gik, som marchallen
havde instrueret, til den høje, tunge dør med de fine guldhåndtag, sidelæns farvelnikkende. Jeg tager det ene håndtag, døren giver sig ikke, så det andet håndtag. Døren giver sig stadig ikke. Jeg kan ikke komme ud. Da siger Dronning Margrethe ordene: -Det er den til venstre.
Ud kommer jeg. Og 5 kolleger, som havde fået fri for at
være med til at fejre mig, hentede mig i limousine med flag
i Dronningeporten. Det var en overraskelse. Det var Dronningen også.
Harry fortæller:
I 1967 startede jeg som sliber på Broen Armatur og holdt
8. april 2011. Så det er 44 år. Jeg havde sagt ja til at blive
indstillet til Belønningsmedaljen og skulle skrive en lang
beretning om mit liv og familie og arbejde til indstillingen.
Det bliver så sendt til Hoffet til godkendelse. Man må fx ikke være straffet. Ved en reception i firmaet får jeg overrakt
medaljen af Henning Nikolajsen.
D. 4.juli tog jeg i audiens for at takke Dronningen. Der var
54 andre der havde valgt den dag, så efter ca. 2 timers
ventetid i Søjlehallen var det min tur. Man kommer ind i
hierarkisk rækkefølge. Altså embedsmænd først og os på
gulvet til sidst. Men alle får kun 3 minutter.
Der sidder hun i sin armstol. Lille. Overraskende lille. På TV
virker hun større. Jeg går hen til hende. Vi hilser på hinanden og jeg træder lidt tilbage som instrueret af de fine
marchaller.
Fortsættes...

Fortsat….
Jeg fortæller om min arbejdsplads Broen, hvad jeg laver,
hvilket produkt virksomheden laver og hvem der ejer den.
Hun siger ingenting. Der går måske 2 minutter, så holder
jeg pause. Dronningen benytter pausen, rækker hånden
frem og siger: - tillykke - farvel. Jeg går hen til den store
dør, som instrueret, vender mig og hilser farvel.
Sammen med min kone, min tillidsmand min afdelingschef
og en medarbejder fra Broen, som også skulle i audiens og
hendes mand fik vi en dejlig Københavnertur med havnerundfart og frokost i Nyhavn. Tivoli var lukket pga. oversvømmelserne ved skybruddet d. 2.juli.
8. april stoppede Harry, 21. maj får han en blodprop, 4. juli
møder han Dronningen i audiens og nu går livet videre med
2 timeres arbejde om ugen og rend til en masse undersøgelser så han kan passe sit helbred.
Skrevet af Bolette.

Ulla Skytte Lorentzen

Harry Thorbjørn Petersen

Ålegilde fredag d. 28. oktober 2011 kl. 18.
Billetterne til årets ålegilde var til salg hos kassereren
Johnni, Skolebakken 3 fra søndag d. 16. oktober kl.
10.00. Det var som sædvanligt et tilløbsstykke og bortset fra ganske få billetter var der udsolgt på under en
time.

Billeder fra billetstormen hos Johnni.
Foto: Lars & Anja

Juletræsfest i forsamlingshuset torsdag d.
29. december.
Forsamlingshuset afholder den årlige juletræsfest for børn
og ældre. Alt som det plejer dvs. for de ældre om eftermiddagen og for børnene om aftenen. Der samles som
sædvanligt ind til juletræs-arrangementet i løbet af december og bestyrelsen håber på velvillige bidrag.

Julestue søndag d. 27. november kl. 13-17.
Traditionen tro arrangerer Thorøhuse Forsamlingshus søndag d. 27. november julestue. Der kan købes gløgg og æbleskiver Der er stadig enkelte ledige borde. Koster 50 kr.
pr. bord og 100 kr. for et stort bord. Henvendelse til Jytte
på tlf. 64711060.

Rabatter ved leje af Thorøhuse Forsamlingshus.
Leje af forsamlingshuset 1.800 kr.
Medlemsrabat 400 kr. (Max 800 kr. pr. husstand).
Passiv medlemsrabat 200 kr.
(Der kræves 1 års medlemskab for at opnå rabat).
Bestyrelsen gør opmærksom på, at rabatterne også står
anført på bagsiden af kontingentopkrævningen og opfordrer samtidig beboerne i Thorøhuse til at tegne medlemsskab.

Koncert med Baltic Crossing og
spisning lørdag d. 19. november kl.
20.
(Spisning fra kl. 18)
På baggrund af flere forespørgsler vil forsamlingshuset i
forbindelse med koncerten med Baltic Crossing lørdag d.
19. november tilbyde spisning. Koncertbilletten koster 125
kr., og kan udvides med spisebillet for yderligere 100 kr.
Hermed får man adgang til en 2 retters menu, der består
af dansk bøf med bløde løg og hjemmelavet islagkage til
dessert. Spisningen begynder kl. 18 og koncerten kl. 20.
Baltic Crossing er et internationalt sammensat orkester fra
Danmark, Finland og England og det første folkemusikorkester, der nogensinde er udpeget til ECHO’s Rising Stars
Program (European Concert Hall Organisation). Baltic
Crossing har i løbet af 2010 og 2011 optrådt i de mest
kendte europæiske musikarenaer, bl.a. Athen, Barcelona,
Wien, Hamburg, Amsterdam og Stockholm. Et super liveorkester, der optræder med stærk energi, udsøgt spilleglæde og højt teknisk niveau. Musikken er fra den skandinaviske og keltiske tradition. (www.balticcrossing.com)
Billetter til spisning og koncert kan reserveres på tlf.
22871053. Jeppe

Opfordring
Bylauget vil gerne opfordre til, at man kører sine affaldsbeholdere frem til tømning så tæt på tømningsdagen som
muligt, og at de hentes straks efter tømningen.
Beholderene er ikke kønne at se på, kan være til gene for
trafikken og kan signalere tomme huse. Så vi opfordre til
at I laver en nabo- eller venneaftale om spandene, hvis I
ikke selv er hjemme.
Bylauget

DUX 2 personers sofa. Kan
afhentes hos Karen & Rasmus, Jacob Gades vej 12.
Den er gratis:)

…

Danske folkeskoleelever skal lære
om Thorøhuse og Thorø
Undervisningsministeriet omkring den danske folkeskole, er for tiden i færd med at forberede en ny læsebog for trejde til sjette klassetrin. Læsebogen skal
bl.a. indeholde beskrivelse af børns vilkår i 50ernes
Danmark, herunder kolonikulturen
(svagbørnskolonierne).
Den lokale Thorøhuseforfatter og multikunstner Tony
From Petersen har i den anledning midtaget en opfordring til at bidrage med nogle afsnit til den kommen
de læsebog, specifikt med udgangspunkt ifra sin bog
om de københavnske Thorødrenge på Thorø, en socialdokumentarisk beretning om kolonidrenge på Thorø og
deres trængsler på godt og ondt.
Det glæder mig overordentlig meget at eleverne i folkeskolen nu bliver bekendt med den børnekultur, der
var fremherskende i 50 og 60erne, og ikke mindst er
det fantastisk af Thorøhuse og Thorø nu bliver landskendt via den nye læsebog i folkeskolen, siger en særdeles Tony From Petersen, jeg havde jo en drøm om
at skolenerne ville bruge min bog i undervisningen,
hvilket mit forlag ikke mente var særligt sandsyneligt
på det tidspunkt, men her et ar år efter ser det ud til
at blive virkelighed. Jeg er i fuld gang med at omskrive et udkast som skal godkendes og bearbejdes til læsebogen, som forventes at indgå i undervisningsåret
2012.
Fortsættes...

Fortsat…
Bogen Thorødrenge er til dato sendt ud i et oplag på over
3000, et oplag som stort set er væk. Herudover har biblioteksudlånet på landsplan været over 80 %. Bogen fås i
boghandlen samt på internettet og kan også erhverves hos
forfatteren selv i Bådstræde 3.
Forfatteren har gennemført omkring 14 foredrag i løbet af
2010 og 2011, heraf 5 i København og de øvrige fordelt på
Fyn og Jylland.
Udover at have arbejdet med den nye læsebog til folkeskoen, er forfatteren i gang med reasearch til en ny bog
om de Københavnske ”Østrupbørn” som i Tusindvis blev
sendt ud til landbofamilierne i hele Danmark, helt frem til
vor tid. Endnu et tykke spændende Danmarkshistorie om
den tids børnekultur.
Forfatteren nød selv godt af at være Østrupdreng i det han
gennem hele sin barndom tilbragte sin sommerferie i
Brædstrup ved Horsens. Et gode hans egne børn senere
selv kom til at opleve hos samme familie i Brædstrup.
Bogen forventes at være færdig omkring juletid 2012 og i
handlen 2013.
Tony From Petersen

TC Anlæg A/S Holkebjergvej 58 5250 Odense SV
Telefon: 70232069 Fax: 70232067
E meil: 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

Bagenkop blev årets landsby 2011, men også
stor anerkendelse til Thorø huses virke
Uddrag fra Formanden for dommerkomiteen kronik i Fyens
Stiftstidende 28. Oktober 2011—Af Britta Schall Holberg.

Aktivitetskalender

Thorøhuse Forsamlingshus 2011.
Lørdag d. 19. november
Søndag d. 27. november

Koncert – Baltic Crossing (DK,
Fin, UK)
Julestue

Torsdag d. 29. december
Lørdag d. 31. december

Juletræsfest
Nytårsfest
Bestyrelsen

Opslag på pælene om tidspunktet for de
forskellige arrangementer.

Thorøhuse Forsamlingshus
Formand:

Bestyrelse
Ole Nielsen, Markledet 1 A,
tlf. 6471-1044

Næstformand:

Anja Larsen, Fælleden 1,
tlf. 2681-3342

Kasserer:

John Jensen, Skolebakken 3,
tlf. 6471-3651

Inspektør:

Finn Nielsen, Saltoftevej 15,

Sekretær:

Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1053

Medlem:

Paula Lund Jensen, Saltoftevej 1,
tlf. 6471-3609

Medlem:

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

Suppleant:

Eva Christensen, Jacob Gades Vej
15, tlf. 6471-2876
Thorøhuse Forsamlingshus
tlf. 6471-1060

Udlejning:
Hjemmeside:

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

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

