
  

 

Maj 2019 nr. 53 

90 års fødselsdag. Læs Bolettes interview  med Edith 

inde i bladet. Foto: Hanne Yderstræde 
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Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen 

 

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

21442498, Mail: bolette.eggers@mail.dk 

Kasserer: Palle Isaksen, Jacob Gades Vej 22, Tlf. 64714400, Mobil: 

40174810, Mail: pisa@pisa.dk 

Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen, Ålevejen 3, Mobil: 21470639,  

Mail: joergeneeg@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard, Jacob Gades Vej 1, 

Tlf. 64713868, Mobil: 29602070, Mail: 

margrethe.vestergaard@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Lasse Lauridsen, Jacob Gades Vej 26, Mobil: 

23906812, Mail: lasselau@hotmail.com 

Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard, Jacob Gades Vej 23, 

Mobil: 61654640, Mail: bhygaard@gmail.com 

Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen, Drejet 4, Tlf: 64714661, 

Mobil: 24232507, Mail: nn@asyard.dk 

 

Hjemmeside: www.thoroehuse.dk/ 
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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 og i Nyhuse. Indlæg sendes til: 
btols48@gmail.com 

 

Deadline for næste nummer:  25. juli 2019 

Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig. 

Redaktøren har ordet. 

Allerførst velkommen til en ny annoncør. Gunnar Jacobsen på  Jacob 

Gadesvej nr. 4 har meldt sig med en annonce. Gunnar anbefaler sig 

med salg af joller, sejlbåde, motorsejlere, motorbåde, påhængsmo-

torer og bådtrailere. Velkommen i bladet (i dette nummer på side 8). 

Vores annoncører gør det muligt at holde prisen nede og omdele 

bladet gratis. 

Facebookgruppen Thorøhuse er en lukket gruppen, som har en stor 

gennemslagskraft. Forleden efterlyste jeg et lærred til at vise billeder 

på. Og vupti, inden for 10 minutter fik jeg et tip om et sted, hvor jeg 

kunne låne. Der er mange eksempler på, at det virker. En kørelejlig-

hed til—?, lån af kagedåser, hundepasning, anprisning af varer i vej-

boden og indkaldelse til strandrensning, rekvisitter til cabaret osv. 

Listen over efterlysninger og tilbud er lang, og det virker. Noget vi 

endnu ikke har set, er overskudsmad fra private husholdninger og/

eller forsamlingshuset. ”To good to go” er der noget, der hedder, så 

måske kommer det med en dag. Hurra for gruppen Thorøhuse. Du er 

vel medlem? Ellers ansøg via Facebook. 

Gruppens administratorer vil sikkert godkende dig, hvis du har reelle 

hensigter.  

Bjarne Toft Olsen 

mailto:btols48@gmail.com
mailto:btols48@gmail.com
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VVS – Ventilation –Blikarbejde 
Fra ide til virkelighed. 

Tlf. 64715646 Email mal@ boegskov-v vs. dk 

 ww w. boegskov-v vs. dk  

mailto:mal@boegskov-vvs.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
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Forskønnelsesprisen 2019 

Til generalforsamling i Bylauget blev det afsløret, hvem der vandt årets 
“forskønnelses-pris” i Thorøhuse. 
Det blev FORSAMLINGSHUSET, der vandt. 
Med det kæmpe arbejde der er gjort blandt mange frivillige Thorøhusere, 
står vores fælles “dagligstue” ( som Søren Plovgaard skriver) smukkere 
end nogensinde. 

Formand John Pedersen modtog på vegne af alle de frivillige hænder, 

prisen og det medfølgende kunstværk. TAK til alle. 

 
Tekst og billeder er 

hentet fra  

Facebook. 

Hanne Yderstræde 

er både fotograf og 

forfatter. 
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Lasse Lauridsen skriver på vegne af udvalget: 

Forskønnelsesudvalget Pernille, Bjørn og jeg takker for de mange , gode og velbe-

grundede indput, det har været hyggeligt at læse de mange indkomne forslag, hvor 

der anvendes sætninger som f.eks.: 

 En meget omfattende skønhedsoperation 

 Forvandlet et skur til perle 

 Thorøhuse et smukt løft 

 Herligheden indrammet med et stakit 

 Kreative haver, hvor der ofte sker noget nyt 

 Utroligt løft med nyt skur og terrasse 

 Løfter miljøet i området markant 

 Gode kræfter i byen stiller arbejdskraft til rådighed 

 Og ikke at forglemme en humoristisk stemme på en vis brygmesters fuldskæg 

Så årets forskønnelsespris 2018, en påskønnelse for den omfattende renovering, der 

er gennemført med frivillig arbejdskraft, og som gør at huset fremstår særdeles ind-

bydende: Ja nemlig Thorøhuse Forsamlingshus 
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Thorøhuse—nu med rejsebureau.  

Pia Kölner og Henrik Kidmose havde inviteret til spansk eftermiddag den 10. 

februar i Forsamlingshuset. Og det blev et tilløbsstykke, idet der var 80 til-

meldte. Vi fik Pia og Henriks personlige historie samt selvfølgelig  Spaniens 
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historie. Der var fællessang fra Højskolesangbogen, man er vel ikke høj-

skolemand for ingen ting. Tilhørerne fik en kort omtale af de mange mu-

ligheder dette bureau tilbyder: Spanien, Marokko, Latinamerika, Argenti-

na, Portugal og Mexico, ja stort set alle spansktalende lande.  

Rejseformen spænder så vidt som: Individuelle rejser, rejser for par, ge-

nerationsrejser, firmarejser og vandreture på Caminoen og højskoleop-

hold. 

Tak til Pia og Henrik for et par dejlige timer i selskab med sydens sol.  

Foto og tekst: Bjarne Toft Olsen 
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40820030 

Der spilles stadig kort i  Forsamlingshuset 

Billede 1 
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Der spilles kanasta og 500 

Billede 1. Bente Hyldgaard, Karin Hasen, Karen Hansen, Eva 

Christensen 

Billede 2: Eli Vestergaard, Vivian Lundgren, Ulla Lorentsen,  

Gerda Illum 

Der spilles hver 14. dag på onsdage i Forsamlingshuset 

Billede 2 
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Bolettes 25 år som medlem af Bylaugets bestyrelse. 

Ved årets generalforsamling fejredes ikke blot Bylaugets 25 års jubilæum. 

Formanden Bolette Eggers havde også jubilæum, da hun har været i be-

styrelsen i alle årene. Fra 1994-2009 som sekretær og siden 2009 som 

formand. 

Palle Isaksen ønskede tillykke og overrakte blomster med flg. takketale. 

”Kære Bolette. Et stort TILLYKKE. 

Du og Bylauget fortjener stor anerkendelse for jeres ihærdige arbejde med 

at holde lokalsamfundet levende og dynamisk med de mange tiltag, I gør. 

Der skal ihærdige ildsjæle til, for at en by ikke ender som en spøgelsesby. 

En skæbne, der desværre rammer mange små og store landsbyer.  

I jeres by, Thorøhuse, har der været og er mange ildsjæle - ikke mindst dig 

selv og bestyrelsen i Bylauget samt bestyrelsen i jeres forsamlingshus 

’GOBIO’.  

Du er absolut en ildsjæl, der brænder for dit Thorøhuse og med de menne-

sker, der lever der. Du er samtidig en kvinde, der ikke er bange for at kalde 

en spade for en spade. Du har gennemslagskraft til at slå i bordet på Råd-

huset i Assens, samt på Christiansborg for at forbedre vilkårene for jeres 

lokalsamfund. Du er også en god tovholder og indpisker på jeres projekter 

…. 

Ordene er formuleret af Esben Brage efter redigeringen af Thorøhuse bo-

gen og blev bragt i fuldt omfang i ThorøhusePosten i aug. 2013 – her i 

talen kun et uddrag, som jeg synes, der beskriver aftenens jubilar.”  

Palle bad forsamlingen tilslutte sig ordene og rejse sig og råbe et hurra for 

jubilaren.  
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Tekst: Palle Isaksen 

Foto: Bjørn Birkely 

Nielsen 
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Nyt fra Saltofte 
 

Affaldsindsamling lørdag, den 6. april 2019 og opsætning af BOGKASSEN 

Det var igen en meget vellykket affaldsindsamlingsdag, vi havde i lørdags. Vejret 

viste sig fra sin bedste side. Vi var 42 mennesker samlet. Vi samlede i alt 59,9 kg 

og 53 dåser. 

Det var mindre end sidste år. Det er dejligt, at det går den vej. Det er ikke 

mindst fordi, der er mange der samler op, når de går tur og kommer det i en af 

vores 3 affaldssække, der er sat op. 

Der blev desuden vasket skilte af, autoværnet rundt om gadekæret blev renset 

for alger, og der blev sået sommerblomster i hullerne ved blomsterløgene. 

Der var sørget for pølser, kaffe og kage og naturligvis drikkevarer.   

Det var dagen, hvor ”BOGKASSEN” blev sat på plads ved siden af tøjcontaineren 

på forsamlingshusets P-plads. Anny havde lavet en flot krans med bånd til rejse-
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gildet. 

Trine Tangaa fra bestyrelsen er udnævnt til bibliotekar. Der er nu kommet bø-

ger, ugeblade og turistinformation i BOGKASSEN. Vi håber det må blive en stor 

succes for både Saltoftes borgere, men også for turister som naturligvis er me-

get velkomne.  

Man kan både låne en bog eller bytte en bog ganske gratis. Hvis man bare har 

lyst til at købe en bog, koster det 10 kr. 

Alle er velkomne i BOGKASSEN 

 

 
Tekst og foto er 

sendt til Thorøhuse 

Posten af  

Mette Stachelhaus 

Borgergruppen i 

Saltofte  
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

Cabaret 2019 

Cabaretholdet lavede en evaluering af forårets forestilling ved en 

sammenkomst efter oprydningen. Styregruppen ændres, idet Inger 

Lerche, Hanne Yderstræde og Bjarne Toft Olsen træder et skridt til-

bage. I stedet overtager Bjørn Birkely instruktionen flankeret af Ib 

Vestergaard. Jens Berthelsen og Bent Østergaard  vil fungere som 

konsulenter på de musikalske indslag. Der var højt humør og enig-

hed om at gentage succesen næste år med to forestillinger . 

 

Der bliver cabaret 26. 27. og 28. marts i 2020.  

Så er du advaret ! 

mailto:asv@yard.dk
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Tak for en fin indsats 

til alle medvirkende. 

Efter oprydning var 

der evalueringsmø-

de. Afslutningen var 

med smørrebrød.   

Foto og tekst: 

Bjarne Toft Olsen  
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

10.000 kr. fra Rise Flemløse Sparekasse til  

forsamlingshuset. 
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Thorøhuse Forsamlingshus var blandt de heldige modtage-

re af midler fra Rise Flemløse Sparekasses årlige uddeling. 

Forsamlingshuset havde ansøgt om hjælp til ny moderne 

digital mixer-konsol til husets lydanlæg. Inga Rosenkjær fra 

bestyrelsen var til stede, da forsamlingshuset d. 3. april 

modtog donationen. 

Billede og tekst sendt til TP af Jeppe Nielsen 



20 

 

 

Beretning for året/perioden  

22.3.2018 – 28.3.2019 

25 års jubilæum: 

25 år er jo ingen alder. Men alligevel er vi blevet voksne. Det hele startede, fordi 
vi i 1989 fik kloakeret og fik nye nedgravede el-ledninger. I 1993 sandede Thorø 
sammen med Drejet. Vi ville gerne som landsby kunne henvende os samlet til 
amt, kommune og stat om problemer og ønsker om penge fx til sandsugning. 
Men hvordan skulle vi søge. Vi havde jo ikke en forening. Niels Nielsen, som sta-
dig er med i bestyrelsen som suppleant og jeg, Bolette, samt 5 flere, der kunne 
danne en bestyrelse indkaldte til stiftende generalforsamling d. 28. marts 1994. 
Det er derfor forståeligt, at vores formål kom til at lyde sådan: 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i bevaring af natur-
værdierne i og omkring Thorøhuse, samt være kontaktorgan overfor offentlige 
myndigheder i fælles anliggender. 

(læs i Thorøhusebogen s. 43) 

Strandrensning: 

For at leve op til vores formålsparagraf indførte vi derfor den årlige strandrens-
ning. Det er en af Bylaugets meget vigtige traditioner, hvor børn og voksne sam-
les en forårsaften inden alt er sprunget ud, så vi kan få fat i plasticaffald, dåser 
m.m. 17. april 2018 samlede 25 voksne og 18 børn affald. Det blev som sædvan-
lig til et helt vognlæs, som nogle af de voksne, stærke mænd lige løftede 3 gamle 
bådlig ovenpå, som mindst havde ligget og flydt på Drejet i ca. 10 år. (se side 40 i 
Thorøhuse Posten maj 2018). 

Delfinen: 

Lige som strandrensningen skriver ”Delfinen”, den strandede båd, sig nu ind i 
beretningen. Siden den lagde sig godt tilrette på Drejet med 160-170 cm højvan-
det d. 4./5. januar 2017, har den ligget der. Vores ansøgninger til Energi Fyn, 
Friluftsrådet og Assens Kommune har fået afslag. Vores politianmeldelse er ble-
vet til et civilt søgsmål, som er udsigtsløst, så tilbage er de 3 foreninger:  
Thorøhuse Bylaug, Thorøhuse Forsamlingshus og Oldermandslauget i Saltofte, 
som må stikke hovederne sammen og prøve at finde lidt økonomiske mulighe-
der. Heller ikke det sidste 1,56m højvande d. 2. januar 2019 kunne befri os for 
”Delfinen”. Den blev båret knap 100 m mod øst hen mod badebroen, så nu kan 
badenymferne bruge den til omklædning. Det kræver lidt istandsættelse. Værs-



21 

 

go.  

§ 18 turen med 60+70+80+90+thorøhusere:  

For tredje gang søgte vi af de midler i Assens Kommune, der er øremærket til fx 
ensomme eller ældre borgere til sociale formål. For tredje gang har vi fået bevil-
liget næsten det ansøgte beløb. I år gik vores tur til De Japanske Haver i Broby d. 
14. juni. Vejret var med os. 18 personer deltog. Det var spændende at høre om 
havens historie fra den entusiastiske ejer. Fra ide til virkelighed for to københav-
nere på Fyn. Efter den fine introduktion nød vi en time rundt i den smukke have 
med rislende vandløb og steder med stilhed til meditation. En skøn frokostmenu 
med sushi, hvor kokken, som også var konen og medejer, fortalte om maden. På 
hjemvejen fik vi medbragt kaffe og kage i Falsled Havn. (Se billeder side 38 i 
Thorøhuse Posten aug. 2018). 

”Mordet på Harald Plum”- da kongen bestilte et mord: 

Med denne grumme overskrift og opslag på tavlerne i byen havde Bylauget invi-
teret til bogpremiere i Forsamlingshuset med forfatteren Martin Tidsvilde.  52 
thorøhusere, assenesere med flere fra nær og fjern var mødt frem for at høre 
om denne bog med konspirationsteorien om hvordan Harald Plum med 4 skud 
ikke begik selvmord, men blev myrdet. Alle rapporter og dokumenter fra døds-
faldet i 1929 var med som dokumentation og Schreiners Boghandel i Assens hav-
de ryddet vinduet til præsentation af bogen. (læs mere side 36 i Thorøhuse Po-
sten aug. 2018). 

Asfalt efter gravearbejde til fibernet og gadelamper: 

Endelig, endelig fik vi i uge 23 repareret vores asfaltveje, hvor mange huller var 
blevet til farlige faldsteder. Det blev ikke til asfalt over det hele, men til lange 
baner, der hvor der havde været gravet. Men husk vi kan altid skrive til kommu-
nen på dens hjemmeside, hvis der kommer nye farlige huller.  

Sommerbyvandring med Thorøhusehistorier: 

Bylauget havde 15. juli inviteret til historisk byvandring med afslutning i Forsam-
lingshuset med grillpølser. Forsamlingshuset gav øl/vand/vin. Det blev en sol-
varm tur med 32 voksne, hvoraf mange var nye beboere og 2 børn. Dejligt at så 
mange var mødt frem. (læs mere side 33 i aug. nr. 2018 i Thorøhuse Posten). 

Alle de nye tilflyttere i Forsamlingshuset: 

Trods store besparelser på kommunens budget havde alle landsbyambassadører 
fået 5000kr. til at byde alle de nye velkommen på hver deres hvis. Derfor blev 
alle de nye beboere i Thorøhuse fra 2016/17/18 inkl. sommer/fritidshuse invite-
ret på gammeldags flæskesteg lavet af husets kok Flemming og dessert + kaffe, 
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øl, vand. Alle de inviterede kom søndag d.28. okt. fra 12.30-17.00, kun to var 
ude at rejse. Derudover kom også de ”gamle” thorøhusere, der skulle fortælle 
om hvert sin thorøhuseaktivitet. Det blev en forrygende eftermiddag med 69 
fremmødte og levende musik leveret af cabaret-musikerne. (Det hele kan læses i 
Thorøhuse Posten s. 34 i november nr. 2018). 

Hjertestarter-kursus: 

Som lovet holder Bylauget hvert år et hjertestarter-kursus, så vi med hænderne 
på dukken kan repetere/lære at give hjertemassage og bruge hjertestarteren, 
som hænger i indgangspartiet til det offentlige toilet på Forsamlingshuset.  Hen-
rik Holm-Nielsen, Fiskerstræde 10, er hvert år instruktør. Heldigvis har vi aldrig 
fået brug for hjertestarteren i de 6 år, den har hængt der, men vi skal kunne det 
udenad alligevel. Selv om der kun kom 15 thorøhusere/nyhusere søndag d. 13. 
jan. 2019, så fik de alle hænderne på dukken og hjertestarteren. Vi drøftede og-
så en hjerte-løber-ordning i Thorøhuse. 

Spansk Eftermiddag i Forsamlingshuset: 

Et rejsebureau, GRANADA KULTURREJSER, et flyttet ind i Thorøhuse på Skolebak-
ken 9. Det måtte vi gøre noget ved. Så hvad var mere oplagt end at præsentere 
det en søndag eftermiddag, hvor folk alligevel skal ud og gå en tur. De to nye 
tilflyttere Pia Köllner og Henrik Kidmose kan jo det hele selv, fortælle og vise 
billeder fra de spanske destinationer på et top-professionelt niveau og så serve-
rede de tilmed lidt spansk vin med tapas til de 74 fremmødte. 

Det blev en uforglemmelig eftermiddag søndag d. 10. febr. 2019 fra 15-17 i For-
samlingshuset. Bliv klogere på www.granada.dk. 

Tilflyttere: 

Pia Köllner og Henrik Kidmose, Skolebakken 9. 

Aina Laring og Ole Martin Mathiesen, Torø Huse Vej 47. 

Sanne, Jacob Gades Vej 11. 

Vibeke og Per Villemoes, Jacob Gades Vej 10. 

Nina Broen og Arek, Slippen 3. 

Thorøhuse som udvalgt kulturmiljø: 

Arkitektskolen Aarhus har i 2016-2017 lavet et fint projekt med Screening Af 
Kulturmiljøer i 22 kommuner bl.a. Assens Kommune. I Assens Kommune er der 
valgt og beskrevet 33 kulturmiljøer, af Lav Værdi, Middel Værdi og Høj Værdi og 
Thorøhuse er sammen med Krengerup Slot, Midtbyen Assens, Plums Købmands-

http://www.granada.dk
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gård og Savværk og Skydebjerg blevet særligt udvalgt som repræsentant for 
gruppen Høj Værdi. ”Thorøhuse er udvalgt pga. sin stærke kulturhistoriske for-
tælling om fiskermiljøet langs den sydfynske kyst. Byen, med sit aktive forhold 
til kystindustri, har et stort potentiale for bosætning, kystturisme og kulturfor-
midling.” 

7. marts 2019 havde vi møde med Heidi Vilhelmsen fra Plan og Kultur på Rådhu-
set, hvor vi især snakkede om Thorøhuses sommerhuse/fritidshuse og den ud-
vikling der er sket her de sidste 30 år, hvor helårshuse bliver solgt til fritidshuse. I 
1986 var der 6 matrikler, der blev brugt til fritidshuse, i dag er det 20. I alt er der 
116 matrikler i Thorøhuse, så udviklingen er ikke katastrofal, men vi holder øje 
med den. Lokalplanen for Thorøhuse nr. I-B3202 fastlægger at området skal an-
vendes til boligformål, helårsbeboelse. 6 matrikler er oprindeligt bygget som 
sommerhuse og benyttes som sommerhuse. Når helårshuse må sælges til fritids-
huse er kommunens svar og lovgrundlag at der ikke er bolignød.  

Palle Isaksen har lavet et oplæg til kommunen fra Bylauget, hvis de vil lave en ny 
lokalplan for Thorøhuse. Den ligger på vores hjemmeside.  

 Hængepartier:  

Jørgen Eeg arbejder med at få H´et tilbage til navnet THORØHUSE. Det opgav vi 
for nogle år tilbage efter flere års kommunikation uden resultat. Mere om det 
under punkt 5. 

Magrethe Vestergaard har lavet brev til kommunen om cykelsti til Thorøhuse. 
Staten har bevilliget 6 millioner til cykelstier i Assens. Kommunen venter på svar 
fra Vejdirektoratet. Kommunen har ønsket at bevillingen ikke er øremærket be-
stemte cykelstier, men kan bruges fleksibelt. Det vil så være Byrådets beslutning 
hvilke cykelstier, der bliver prioriteret. Her skal Thorøhuse Bylaug presse på med 
vores ønske om cykelsti, da Genbrugspladsen stadig har indkørsel fra Torø Huse 
Vej. 

Assens Kommunes Vej og Teknik arbejder stadig med at få ejerne af trailere og 
både på P-pladsen til at flytte dem hjem på matriklen eller hen på Fælleslodden.  

Hvis 2019 bliver et godt æbleår ligesom 2017, så samler vi igen æbler og får la-
vet Thorøhusemost  på det mobile mosteri til ÆBLEFESTIVALEN I UGE 41.  

Tak: 

Bylaugets medlemstal var pr. 31. dec. 2018 174 medlemmer. Det højeste nogen-
sinde. Det er vi meget stolte over. Tak for jeres opbakning, som giver et stærkt 
grundlag, når vi argumenterer med myndigheder m.fl. 
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Tak til Forsamlingshuset, som vi holder møder med 2 gange om året, for at 
udveksle erfaringer i vores Borgergruppe. Det gør vores arbejde meget 
nemmere. 

Tak til vores uundværlige redaktør for Thorøhuse Posten Bjarne Toft Olsen, 
Ålevejen. Det er hver gang en fornøjelse at læse, og alle postkasser modta-
ger bladet 4 gange om året. 

Tak til badebroens inspektør, Kurt Pedersen, Ålevejen, og hans hjælpere. 
Uden dem ingen funktionel bro. 

Tak til Assens Kommune for de bevillinger, vi har fået del i og 50 km skilte-
ne på Torø Huse Vej. Det skrev vi bare om i et høringssvar og pludselig var 
de der. 

Tak til alle vores annoncører. Det betyder at vi ikke må begrænse antallet 
af sider i Thorøhuse Posten.  

Tak til Bylaugets bestyrelse for samarbejdet og nye initiativer. 

Vi vil gerne have endnu flere mailadresser på medlemmerne. Send dem 
til kassereren: pisa@pisa.dk. 

 
Bolette Eggers 

Formand for Thorøhuse Bylaug.  
 

Efter denne beretning følger referatet 
 

Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug torsdag d. 28. 

marts 2019 kl. 1800. (25 års jubilæum) 

Afholdt i Thorøhuse Forsamlingshus. 

Spisning kl. 18. 00. 

Generalforsamling kl. 19 30. 

55 stemmeberettigede mødt frem. (174 medlemmer i december 

2018. Lige nu 145) 

 

mailto:pisa@pisa.dk
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Valg af dirigent. 

John Pedersen valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsesfristen var overholdt (3 uger). Her-

under også varslet i Thorøhuseposten.  

 

Valg af referent. Jeppe Nielsen valgt. 

 

Bestyrelsens beretning. Fremlagt af formanden Bolette Eggers. 

 

Lægges på hjemmesiden. 

 

Spørgsmål vedr. sommerhus/helårshus status. 

Svar: Status følger ejeren. 

 

Lise A: § 18 midler. Kan midlerne risikere at blive sparet væk for at blive 

brugt til andre formål? 

Bolette: Kommunens svar er, at midlerne er øremærket til formålet. 

 

Vivian: Hvor gammel skal man være for at komme med på § 18 turen? Bo-

lette: Ingen aldersgrænse, men best. har screenet beboerne/

deltagerne til turen. Plads til ca. 19 deltagere. 

 

Keld M mente hastighedsbegrænsningen 60 km/t hele vejen ind til ringve-

jen havde været mere passende. Folk overholder alligevel ikke de 50 

km/t.  

Ib: Tilfreds med 50 km/t. 
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Erik: Kunne man ikke fjerne evt. miljøfarlige stoffer fra Delfinen og foretage 

en afbrænding? 

Bolette: Det er miljøaffald. Vi kan ikke bare. Vi skal overholde reglerne. 

 

Carl Emil: Delfinen er oldermandslaugets sag. 

Hanne Y: Forslag om at beboerne skillinger sammen til fjernelse af Delfinen. 

Det ville koste 350 kr. pr. husstand. 

Bolette: Vi kan ikke pålægge nogen noget. Vi kan evt. foreningernes bestyrel-

ser imellem tale om at dele udgifterne. 3 foreninger, forsamlingshuset, 

bylauget og oldermandslauget kan måske sammen finde en løsning. 

 

John P.: Tror der er vilje til at få Delfinen fjernet senest til sommer. 

Keld: Ejeren skal også høres. 

Bolette: Ved hvem ejeren er, og hvor han opholder sig. 

Ole: Kan oldermændene ikke stille maskineri til rådighed. 

Bolette: ”Fattiggaarden” i Saltofte har givet tilbud, som overholder miljøreg-

lerne. 40.000kr. 

Beretningen herefter godkendt. 

Herefter 20 minutters kaffepause. 

Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet. Omdelt i kopi og gennemgå-

et af kassereren Palle Isaksen. Fremlagt via projektor. 

Regnskabet herefter godkendt. 

Palle gennemgik herefter regnskabet for Borgergruppen. 

Forslag fra bestyrelsen. Jørgen Eg stillede undrede sig over hvorfor ”h” er 

fjernet fra Thorøhuse. Fremlagde historik om stavemåden med ”h”. 

Efterlyste om der var stemning for at Bylauget skulle arbejde på igen at 

få ”h” tilbage i Thorøhuse. Efterlyste kommentarer til forslaget. 

Mogens Andersen: Vi skal først og fremmest vide, om Torø Huse skal 

være i et eller to ord. I gamle dage blev det stavet med h og i to ord. 

Keld: Ikke enig. 

Ib: I tvivl om hvor mange stemmer hver husstand har.  

Palle: Hvert medlem har 1 stemme. 
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 Bolette: Ift. h’et. Synes det er en god ide at forsøge igen. Nu 

hvor arkitektskolen i Århus har stavet det med H i en rapport. 

Ib: Thurø ved Svendborg har fået sit H på samme måde.  

Keld: Forskellen er for københavnernes skyld. 

Margrethe: Dårlige begrundelser. 

Jeppe: Tror det vil være spildt arbejde. 

Hanne: Opfordrede til at arbejde for sagen. 

Palle: Tror på sagen. 

Vejledende afstemning. Flertal for at arbejde videre med sagen. 

Forslag fra medlemmer.   

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger inden generalfor-

samlingen. 

Ingen forslag modtaget. 

Der var et forslag fra badepigerne om etablering af et læhegn på 

badebroen. Forslaget behandles under punktet eventuelt.   

Mogens: Det var ikke opfattet som noget Generalforsamlingen skulle 

forholde sig til. Bare bestyrelsen. 

Emnet debatteres under evt. Forslagsstillerne er enige. 

Valg til bestyrelsen og suppleanter. Bolette, Margrethe og Jørgen Eg modtager 

genvalg. Valgt. 

 

Bente Hyldgaard og Niels Nielsen genvalgt som suppleanter.  

 

Revisor og revisorsuppleant. Preben Hansen og Palle Jensen. Henholdsvis 

revisor og suppleant. Begge genvalgt. 

 

Fastsættelse af kontingent. Uændret 100 kr.  Forslaget vedtaget. 
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Eventuelt.   

Forskønnelsesprisen v/ Lasse. (Pernille, Bjørn og Lasse) 

Der har været mange indkomne forslag med fine begrundelser. 

Forskønnelsesprisen tilfalder: Thorøhuse Forsamlingshus. 

Indrammet diplom og kunstværk til ophængning overrækkes. 

Forslag fra Palle Isaksen, Lasse Lauritzen og Peter Herzog om stiftelse af ny klub i 

Torø Huse. ”Svendeklubben”. 

Forslag til oprettelse af en mandeklub i Torø Huse. Palle nævnte eksempler på 

emner, man kunne være fælles om. Handler om at finde sammen med dem, man 

har interessefællesskab med. Palle omdelte lille skrift. Endnu mere landsbyfælles-

skab. 

John: Vi vil gerne have endnu mere til at foregå i forsamlingshuset. 

Keld: Foreslog ”klubben” kunne høre ind under forsamlingshuset ligesom IT og 

Kortspil. 
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Lise A.: Er det fordi mændene har skelet til badepigerne. Betyder meget med det 

sociale samvær. Roste sammenholdet med badepigerne. 

Flere positive tilkendegivelser fra generalforsamlingen. 

Inga: Hvorfor skal det kun være en klub for mænd.   

Dirigenten: Lader til at være en god ide. Opfordring til at der bliver arbejdet vide-

re med sagen. 

Lasse: Der skal være åbent for, at kvinder også kan deltage i planlagte arrange-

menter. 

Vivian: Gjorde opmærksom på ideen om et ”huggehus” for nogle år siden. Det 

blev ikke til noget. 

Lasse: Vi gør et nyt og et lidt anderledes forsøg. 

Hanne: Det er ikke det samme nu. God ide med ny klub. 

Carl Emil: Har forsøgt at få fat i kommunen ang. nye kloakledninger. Ledningen på 

Skolebakken har været stoppet de sidste 5 år.  

Bolette: Bylauget tager sagen op med kommunen.   

Mogens A, Markleddet: Har på vegne af badepigerne lavet en skitse til afskærm-

ning på den yderste platform af badebroen til omklædning.  

Bolette: Broen hører under Bylauget. Også vedligeholdelsen. Broen er blevet lov-

liggjort af kommunen frem 

til maj 2027. 

Palle: Hvis bestyrelsen får skitsen vil bestyrelsen diskutere sagen på næste besty-

relsesmøde. 

Ulla L: Hvad sker der, når det har været behandlet på bestyrelsesmødet. 

Keld: Er det et hegn på selve broen. Hvordan ser det ud rent æstetisk. Børn bliver 

frataget mulighed for at hoppe i fra broen. Der vil blive problemer ift. kommu-

nens tilladelser. 

Mogens A: Ikke forsvarligt at hoppe i fra broen, hvor trappen er alligevel. 
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 Bolette: Hvis der ændres på nuværende lovliggørelse, skal det indsendes til 

godkendelse i Plan og Kultur. 

Alt er sendt ind. Alle broer skal godkendes. Fik lovliggørelse til 2027. 

Mogens: Kan der ikke være mulighed for at etablere lille læhegn inde på land. 

Bolette: Tegninger af læskur indsendt til kommunen. Ca. 2x3 m. Det blev ikke 

godkendt. 2 eller 3 siders afslag. Anke blev opgivet.  

Mogens A: Indlysende at kommunen ikke vil give tilladelse til et skur, der nær-

mest ligner et havehus.  

Bolette: Det var heller ikke tilfældet. Helt uenig. 

Niels N.: På Nordfyn, nærmere Klintebjerg, har kommunen givet tilladelse til 

opstilling af en campingvogn på stranden til omklædning for vinterbadere. 

Hvordan kan det lade sig gøre? Mærkelig måde Assens Kommune administre-

rer den lovgivning på. 

Bolette: Det er Assens Kommune, der bestemmer. 

Margrethe: Hvis man opsætter et læhegn ude på broen, hvordan vil det så 

være i stormvejr.  

Dirigenten: Bestyrelsen tager sagen op på kommende bestyrelsesmøde. 

Palle: Bolette har været medlem af bestyrelsen samtlige 25 år.  

Niels har også været med i 25 år, men noget af tiden som suppleant. Holdt tale 

og roste Bolette for indsatsen. Overrakte herefter blomster. Stort tillykke til 

Bolette. 

Bolette: Takkede for anerkendelsen. Takkede dirigenten for indsatsen. 

 

Slut kl. 2150. 

Jeppe 
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11.april. Koldt.  
27 voksne og 7 børn.  
Ikke ret meget skrald, men godt at vi gør det hvert år alligevel. 
Dejligt at så mange kommer. Dejligt med Lisbeths kagebord.  
Dejligt at kommunen kommer med en vogn.  
Dejligt med meget sand under gyngerne.  
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Tekst og foto: 

Lone Bolette  

Lomholt Eggers 
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Les Poules á Colin (Can) i Thorøhuse 
Forsamlingshus fredag d. 7. juni. 

Thorøhuse Forsamlingshus havde sidste år i juni en totalt 
udsolgt koncert med Le Vent Du Nord fra Quebec, Cana-
da. Igen i år bliver der mulighed for at opleve den særlige 
fransk/canadiske kultur i form af Les Poules á Colin. De 
kommer fra Montreal, og de viser nye sider af Quebec-
musikken. Med baggrund i Quebec-traditionerne spiller 
de trad-folk, der byder på høj intensitet og musikalitet. 
Gruppen består af Savoie-Levac (mandolin, lapsteel og 
foot-tapping), Marie Savoie-Levac (bas), Sarah Mer-
chand (sang og piano), Eléonore Pitre (guitar) og Béatrix 
Méthé (violin). De har turneret i Canada, Europa og Au-
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Foto: BTO 

stralien. Med Les Poules á Colin får du Quebec-
musikken, som du aldrig har hørt den før. Seneste al-
bum er ”Morose” fra 2017. Les Poules á Colin kan sam-
me weekend opleves på Halkær Festival i Nordjylland 
og senere til august også på Tønder Festival. Koncer-
ten bliver som sædvanligt med mulighed for spisning. 
150 kr. for spisning og 150 kr. for koncert. Spisning kl. 
18 og koncert kl. 20. Billetter bestilles på tlf. 22871053.  

Allan Olsen solo i Thorøhuse Forsamlingshus 

lørdag d. 22. februar 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hermed en lille forvarsling om at en af vores helt store hjemlige en-

tertainere kan opleves i forsamlingshuset 22. februar 2020. Det bli-

ver en stolekoncert uden spisning og billetterne kan købes på Ticket-

master for formentlig 300 kr. pr. stk. 

Thorøhuse Forsamlingshus. 
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Pastoren i Sønderby-Kærum Kirker Rikke Graff 
Kristensen holdt en smuk tale ved Ingrid Petersens 
bisættelse. Talen bringes her med tilladelse af Finn 
Nielsen. 

Billedet er taget fra www.assensprovsti.dk 

Tale til Ingrid Johanne Nielsens bisættelse fra Kærum 

kirke den 7.feb.2019. 

DDS: 754/787/-/192/121. 

 

Et sted i Markusevangeliet hører vi, at Jesus i sin undervisning ad-

varer mod de skriftkloge, dem som går rundt i lange gevandter og 

lader sig hilse på torvet og sætter sig øverst i synagogen blot for et 

syns skyld. 

Dernæst sætter Jesus sig over for tempelblokken og ser på, hvordan 

folkeskaren lægger penge i blokken, ofringer til templet og Guds-

dyrkelsen. Der var mange rige, som gav meget.  

Så kom der en fattig enke, som gav to småmønter af et par øres vær-

di.  

Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: »Sandelig 

siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, 

som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres 

overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, 

alt det, hun havde at leve af. 

Det tankevækkende ved kvinden, ved enken, er, at hun kunne have 

nøjedes med at ofre den ene mønt, og beholdt den anden til sig selv, 

men det gør hun ikke.  

Hun ofrer begge mønter. Hun gemmer ikke hen, lægger ikke til 

http://www.assensprovsti.dk/
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side, men giver det HELE. Alt hvad hun har. 

Det var denne kvinde, som Jesus sad og betragtede ved tempelblok-

ken, jeg kom til at tænke på, da I fortalte mig om Ingrid og hendes 

lange liv. 

For Ingrid var, om nogen, en kvinde, som gav af et godt hjerte, gav 

hvad hun ejede og havde, uden at gemme hen til sig selv. Og sådan 

var Ingrids liv en levende bibelhistorie. 

Ja, var der nogen, som kunne fortælle historier, så var det Ingrid. 

At sidde i Ingrids stue eller køkken i Bagerstræde og lytte til alt det, 

hun kunne fortælle, var som at blive taget med på eventyr. 

Nogen rejser om på den anden side af jorden efter gode historier. Dér 

havde Ingrid aldrig været, og alligevel havde hun historier nok fra 

livet. Livet i Thorø huse. 

Ingrid var kommet til det lille fiskerleje som barn. Hun var født i 

Glamsbjerg. Hun kom til verden den 27. november 1920. Da hun var 

omkring 6 år flyttede hun til Thorø huse med sine forældre og sø-

skende, hjem til hendes fars barndomsby.     

De boede nede ved Drejet. Hendes far var telefonmontør, Jørgen 

montør, som han blev kaldt, og han cyklede til og fra arbejde i Mid-

delfart. 

Én af de hjerteskærende historier fra Ingrids liv var, at hendes mor 

døde. Hun døde julemorgen. Ingrid var 16 år. Hun var konfirmeret i 

april året før, var kommet til Nordbygård i maj og havde tjent på går-

den halvandet år, da alting forandrede sig. 

Hendes mor havde syet kjoler til de små, for der var julefest i forsam-

lingshuset. Hun ville stoppe en lille blødning i ansigtet, så blodet ikke 

skulle dryppe ned på det fine stof, men den grønne farve fra stoffet 

forårsagede en blodforgiftning. Og den gang var der ikke noget at 

gøre. 
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Ingrid pakkede de ting hun havde i kommoden på Nordbygård, for 

som fruen i huset sagde, så ville hun gøre mere gavn derhjemme. Og 

der var rigeligt at se til. Hun kogte, strøg og lavede mad, og hun for-

søgte samtidig at få sat lidt skik på lillesøster, Helen, som ikke ville 

hjælpe til, så Ingrid tog sagen i egen hånd og låste hende inde i kul-

kælderen, så hun kunne sidde der og komme på bedre tanker. 

Ingrids far blev gift igen med en husbestyrerinde. Hun havde sagt til 

Ingrids far, at hun ikke ville flytte til Thorø huse før de havde giftet 

sig. Men hvordan turde du det? havde Ingrid spurgt hende en gang. 

Det turde jeg, svarede hun, fordi han var så flot, en flot hat og et fint 

jakkesæt. Og så havde Ingrid sagt; men hatten var jo lånt og jakken 

ikke betalt! og så lo hun. 

Ingrids stedmor, Velna, var god som dagen var lang og børnene var 

glade for hende. En gæv kogekone med begge ben på jorden og hjertet 

på rette sted. 

Under krigen tjente Ingrid i København.  

Ingrid ville hellere stå i grovkøkkenet frem for at servere, især der 

hvor de var så fine på den. 

Der var stor forskel på, hvor man tjente. Et andet sted havde herren og 

fruen i huset en vane med at låse maden inde. Ved middagstid pakke-

de herren i huset pålægget frem til sig selv og fruen, og stillede så no-

get andet frem til tjenestepigerne. I baghaven stod tyskerne fordi na-

boen sympatiserede med nazisterne. Det var tid for Ingrid at komme 

hjem til Thorø huse. 

Ingrid vendte hjem. Hun var 25 år. Krigen sluttede og Dannebrog va-

jede i vinden. Landet var frit.  

Det var til fredsballet i forsamlingshuset, at hun så ham.  

Hun havde lagt mærke til ham tidligere.  

Hun vidste, at han var gift, og hun huskede, at hans kone var smuk. 
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Den aften bød han Ingrid op til dans, og da han bød  hende op anden 

gang spurgte hun: hvor er din kone? 

Og Helmer, som han hed, svarede at de var blevet skilt. Efter ballet 

havde han roet hende hjem til Thorø, hvor hun arbejdede som Lillys 

assistent på kolonierne. 

Der var flere som advarede Ingrid. Du skal tage en smed og ikke en 

fisker, som ingen penge har, sagde de. 

Det bestemmer jeg vel selv. Svarede Ingrid. Og hun ville have Hel-

mer. 

Bryllupsklokkerne kimede her i Kærum kirke. Ingrid og Helmer blev 

viet. Hun fortalte, at hun altid havde fortrudt, at hun ikke havde lagt 

sin brudebuket på sin moders grav. Tænk, sagde hun; at jeg ville have 

den buket for mig selv! 

Så rørende fortalte Ingrid og ærligt, og måske var det netop derfor, det 

hele stod så levende, når hun fortalte, fordi det var om rigtige følelser 

og erfaret levet liv. 

Ingrid var mild og overbærende og formåede vitterligt det som mange 

af os drømmer om bare at komme i nærheden af at kunne realisere, 

nemlig at se på andre med et nådigt blik. 

”man må tage mennesker som de er, sagde hun. Og det gjorde hun. 

Også i den henseende var hun helt enestående.  

Ingrids mor havde altid sagt; husk aldrig at lade solen gå ned over din 

vrede” 

Det er Apostlen Paulus ord til menigheden i Effesus og de ord havde 

Ingrid taget til sig. 

Ingrid og Helmer blev velsignet. Jes kom til verden og Finn kom til 

verden, og den lille familie flyttede ind i baghuset i Bagerstræde i den 

gamle bagerforretning. 

Der var ikke meget at gøre med. Men Ingrid fik det til at hænge sam-



40 

 

men, og hun arbejdede ude i huset hos komponisten Jacob Gade og på 

Tobaksfabrikken, men det var først senere, efter at have været i huset i 

Assens hos sagførerens; hr. og fru Larsen og deres 9! børn. 

Her blev hun genantaget i mange år i træk, og det er ikke sært at fami-

lien var glade for hende. Hun tog sig af det huslige og forestil jer en 

vasketøjsbunke med et hushold på to voksne og ni børn!  Og hun tog 

sig af børnene- også når de havde brug for et godt råd. 

Én af de små drenge, var blevet ansat på autoværkstedet og skulle lø-

be ærinder eller andet forefaldende arbejde som en lille dreng kunne 

klare. 

Han havde fået en magnet. De andre kammerater ville også gerne ha-

ve sådan en, så han havde forsynet dem, med det resultat, at han var 

blevet fyret. Han var så ked af det, og han kom nu til Ingrid, som sag-

de til ham, at han måtte gå rundt til sine kammerater og bede om de 

magneter igen og aflevere dem tilbage, for du havde jo ikke ret til at 

tage de magneter! havde hun sagt. Det gjorde drengen og kom så glæ-

des strålende tilbage til Ingrid og fortalte, at han var blevet antaget 

igen! 

Sådan var Ingrid handlekraftig og fik bragt orden i sagerne. 

Hvis der er noget børn mærker med det samme, så er det om den 

voksne kan li dem. 

Ingrid var en børnemagnet. Alle børn holdt af Ingrid. Hun havde sine 

drenge, og så havde hun stort set hele byens børn. ”Moster” kaldte de 

hende, der var alle de børn, som hun var moster til, og alle de andre 

som hun ikke var moster til, men som hun alligevel var moster for, for 

det kaldte de hende. 

Hos moster var der bare godt at være, og der blev altid serveret tre 

forskellige retter mad. For Ingrid ville gøre sin mand og drengene til-

pas med det, de hver især kunne lide. Helmer holdt på, at der skulle 

serveres fisk hver dag. 
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Ofte var der flere omkring middagsbordet for nevøer og niecer fandt 

på at komme forbi, især hvis menuen hjemme ikke var tiltalende. 

I Thorø huse stod dørene åbne, og det gjorde dørene især i Bagerstræ-

de hos Ingrid og Helmer også for resten af den store familie, som kom 

langvejs fra. Mange munde skulle mættes, og hvor der er kærlighed er 

der altid nok, og det var der i Bagerstræde. 

Ingrid havde et helt særligt bånd til søster Helen, mens Helen var ind-

advendt af natur, var Ingrid mere snaksalig. Hun kunne begynde at 

snakke og fortælle, allerede inden hun nåede havelågen, og når ingen 

svarede, så spurgte hun: Men er I hjemme? Er I der? 

Helen og Ingrid hjalp hinanden og stod sammen. De mødtes ofte og 

tog ungerne med ned på Drejet med madkurv, når lejligheden bød sig. 

Og ind imellem kom bedstefar med is, oppe fra Karoline. 

Stunderne på Drejet var små pauser fra de mange gøremål- 

Og der var gøremål fra morgen til aften; arbejdet ude og så hjem at 

lave mad, og så rigge af, så der var plads til at Helmer kunne have sit 

garn med ind i køkkenet, som ungerne skulle ordne og så skulle der 

tørres op efter det også, så køkkenet stod klart til næste morgen og en 

ny dag kunne begynde. Og så var der bedstefar som også skulle passes 

i mange år, og der var de ekstra børn som ind imellem boede hos Ing-

rid og Helmer, niecer og nevøer. 

Mens nogen mennesker jagter lykken andre steder, findes der menne-

sker, som finder lykken, dér hvor de er. 

Ingrid fandt den, der hvor hun var, fordi hun i alle sammenhænge lod 

kærligheden råde. Historien om Ingrids arbejdsomme liv hvor penge-

ne var små, kunne helt sikkert have været fortalt helt anderledes, hvis 

en anden havde fortalt den, men Ingrid så verden på sin måde, og det 

var en smuk måde at se verden på. 

Hun accepterede det vilkår, at glæde og sorg går hånd i hånd.  
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Jeg fik 54 gode år med min mand sagde hun. 

Risikoen ved at elske er, at man kan miste. Og prisen for livet er, at 

vi en dag skal her fra. 

Særligt som forældre hører bekymringen med. Bekymringen for at 
det værste skal ske. At ens barn skal dø fra én. 

Dét som rent faktisk skete, da Jes døde, så helt uventet. 

Også i den situation formåede Ingrid at tænke på andre end sig selv. 

Den læge som havde tilset Jes, men sendt ham hjem, var frygtelig 

ked af det, men Ingrid svarede ham; at det måtte han ikke bebrejde 

sig selv, for der var ingen der kunne vide, at det ville føre til ulykke. 

Det siger meget om et menneske, at det selv i den dybeste sorg kan 

bevare blikket for andre. 

Det var til Jes’ bisættelse her i Kærum kirke, at Ingrid og Annelise 

mødte hinanden første gang. Og Ingrid bød Annelise velkommen! 

Du er velkommen Annelise, sagde Ingrid, og lige siden har de to 

holdt sammen. Når Annelise kom på besøg blev også veninderne be-

søgt, for Annelise var så sød at køre med rundt. Ligesom hun ringede 

hver søndag aften gennem mange år. 

Hvad Ingrid har været og betydet for hver af jer, som er her, ved I 

selv. 

I vil kunne tænke på en enestående kvinde, der berigede det lille fi-

skerleje med sit liv og sit virke. 

En stærk kvinde, som elskede sine sønner og sin mand og det liv, 

som var hendes.  

I vil kunne tænke på, at hun havde selvironi, hun kunne grine af sig 

selv og havde et helt igennem lyst sind. 

Hun beklagede sig aldrig men tog livet på sig. 

I vil kunne tænke på at huset i Bagerstræde var samlingsstedet. At 
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her var historier fra et langt levet liv. 

I vil kunne se hende for jer, som hun sad og fortalte med sin ranke 

holdning og sit englehvide hår, se hende for jer som hun stod i 

køkkenet og stegte ål eller bagte, småkager eller franskbrød, altid 

to franskbrød, for det ene skulle Lilly have. 

Hvordan hun sad i stuen og læste. Eller mødtes med veninderne i 

forsamlingshuset og spillede kanaster. 

I vil kunne se hende for jer, som hun sad og hæklede, eller strikke-

de; en bluse til eller endnu en sok. 

Hvordan går det Ingrid? kunne man spørge, og hun ville svare: det 

går godt. Jeg passer det, jeg skal. 

I vil kunne tænke på, hvordan I fejrede hende, da hun fyldte 90 år 

for 8 år siden, og der var fest i forsamlingshuset. Og hun lod sig 

fejre.  

I vil kunne tænke på, at det altid var godt at komme til Ingrid. At 

kaffen stod klar. At hun og Finn har drukket utallige kopper sam-

men i det lille køkken. 

At det lå helt naturligt til Ingrid at få andre til at føle sig godt til-
pas. At hun vartede op og sørgede for alle, selv på Korsvang. De-
mensen havde ramt, men havde ikke ramt hendes milde og gav-

milde væsen eller hendes sans for at sørge for andre. Selv på Kors-
vang var hun opmærksom på, om alle havde, når de sad rundt om 
bordet.  

Ingrid krævede ikke selv opmærksomhed, men man havde helt 

naturligt lyst til at give hende den, fordi hun med sin beundrings-

værdige livsindstilling, gjorde så stort et indtryk. Vi havde ikke 

meget at gøre godt med, sagde hun, men vi havde det godt og 

manglede ikke noget. 

I vil kunne tænke på et utal af hændelser, Hvor Ingrid med sine 
bevægelser illustrerede, at hvor kærligheden bor, er der overflod. 
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Her og kun her, kan det nemlig lade sig gøre at give af sin fattig-
dom. 

Og det var det Jesus så hos enken den dag på tempelpladsen. Han 
så, hvad de to småmønter i sandhed var værd. 

Hun gav det lidt hun havde og gemte ingenting til sig selv. Derfor 

gav hun så meget mere. 

Sådan som han selv, Kristus, kort tid efter, ikke på tempelpladsen, 
men på Golgata, gav alt, gav sig selv for andre. 

Også han gav af sin fattigdom, og det kan kun den, som giver af 
kærlighed.  

Ingrid er død. Guds engel kyssede hendes øjne og kaldte hende 

hjem. 

Men hendes liv vil fortsat stå lysende klart. 

For kærligheden er stærkere end døden, og derfor står Ingrid og hen-

des måde at forvalte livet, og alle de glæder hun har forårsaget, så 
stærkt og vil fortsat kaste sit skær ind over jeres liv og ind over 
Thorø huses historie. 

At dø er ikke at blive borte. Det er dét, kvindernes oplevelse ved 

gravhulen påskemorgen bekræfter.  Kristus har lagt gravens mørke 
bag sig og banet vejen til Himmeriget også for os. I troen på Ham 
føres vi hjem. 

Hjem til det sted, vi kalder Paradis, hvor kærligheden bor og hvorfra 
alt liv kommer. Hjem til vor kristne Gud, som i tidernes morgen 
skabte os og dannede os og pustede liv i jordens ler, for at vi skulle 

få krop og liv og ånd.  

Må Ingrids ånd, den ånd, som ikke gav halvt, men helt, må alt det 
hun gennem sin kærlighed har givet næring til, må hendes hyldest til 

det liv, hun fik, leve videre i jeres hjerter. 

Ære være Ingrids minde.  

Amen                                                  (Af sognepræst Rikke Graff )                                                
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Sankt Hans arran-

gement i Forsam-

lingshuset  

lørdag d. 22. juni 

2019. 

En lille reminder om at forsamlingshuset arrangerer Sankt Hans med 

spisning af gris m. tilbehør samt bål på Drejet. Hold øje med opslage-

ne på tavlerne.    Bestyrelsen 

Foto: 

Bolette Eggers 
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90 års interview                                      
foto: Edith Ragna Hansen: 
Drejet 6 

 

 
Hunden springer over den lave låge indtil Børge og Ediths have og logrer allerede 
på vej ind ad bagdøren. 

Indenfor sidder Edith i sin stol i hjørnet af stuen omgivet af et væld af buketter. 
Det ligner en blomsterbutik. Der er nabogæster i sofaen og to af børnene Rita og 
Basse og barnebarnet Marie er der også. 

Børge serverer efter ønske fra gæsten. 

Hunden skal hen til fødselaren, som den plejer, når hun er ude med rollatoren og 
får sig en smøg ved indgangen til Forsamlingshuset i læ for vinden. 

Børge skal finde den sædvanlige godbid op af lommen, som når vi mødes på Dre-
jet. 

Det er eftermiddag tirsdag d. 19. marts 2019. Flagene er hejst på alle flagstæn-
gerne i nabolaget. 

Vi aftaler tid til et interview i god tid inden deadline til Thorøhuse Posten. 

En ny eftermiddag uden hund. Edith i sin stol. Buketterne er væk. Her er fint med 
alle familiebillederne i nærheden på borde og vægge. De 3 børn, 7 børnebørn, 12 
oldebørn og lige for nylig et lille nyt tipoldebarn. Sikke et dynasti. 

Det hele startede i Esbjerg for 90 år siden. 

Edith Ragna var efternøler, dog kun 5 år efter den sidste af de 4 søskende, Svend 
Åge, Egon Valdemar, Ketty Karen og en halvsøster, Evy Katrine Nielsine.  

Moren Caroline Petrea Mortensen arbejdede på sækkelager, faderen Rasmus Ma-
rius på Normania som forsikringsagent.  

Det morer Edith at sige alle navnene, selv om flere er helt nutidige. 
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Da Edith er 9 år gammel bliver forældrene skilt, og moren flytter til København. 
Edith får bopæl i Saxogade og kommer på Enghavevejen Skole med piger og drenge 
hver for sig også i skolegården, ja selv til eftersidning er de hver for sig, husker hun. 
Hun pjækker fra skole, mens moren arbejder på et nyt sækkelager i Toldbogade. 
”Hvorfor pjækker du”, spørger jeg. ”Mit tøj og min madpakke var ikke godt nok, 
men jeg var god nok til fagene, sagde lærerinden”. 

En gang om året kommer faren på besøg og tager Edith med på restaurant Lido og 
spiser og drikker kaffe. Det var Edith ikke vild med. Men det var farens rettighed, 
fortæller hun. 

Efter 7. klasse skal hun vælge om hun vil fortsætte skolen eller gå ud. Lærerinden 
siger: ”Det kan du sagtens klare, men du kommer jo ikke alligevel”. Samtalen er med 
Edith for moren var på arbejde. Og Edith beslutter at gå ud og arbejde på hoteller 
som stuepige og på fabrikker med sutsko, chokolade eller medicinpiller.  

Edith og veninderne skal også ud og more sig. De går på FLORÍDA, et dansested med 
stort orkester. De er 17 år. Børge går også på det samme dansested med en venin-
de, der også hedder Edith. Men Edith Ragna får øje på Børge og siger til veninder-
ne:” Ham vil jeg danse med”. Børge får samme ide. Og de har danset sammen hele 
livet på godt og ondt. 

29. juni 1947 bliver de gift og 6 mdr. efter bliver Birgit født. ”Ku´ I ikke tælle”, spør-
ger jeg,” vi ku´ ikke vente, vi var forelskede”, siger Edith. De boede i et lille værelse i 
Frederiksborggade, men flyttede til Saxogade hos Ediths mor, som boede i en 3-
værelses. ”Hun gjorde alt for os”, senere flytter de til en 3-værelses lejlighed med 
centralvarme og bad i Mikkel Bryggers Gade og viceværtjob for én opgang. Edith tog 
sig af trapperne. Det var utrolig luksus, for Børges onkel var nemlig fætter til den 
kendte bager på Strøget van Hauen, hvor Børge arbejdede i bageriet og kørte brød 
ud på en Long John. 

17. april 1950 kommer Basse, Poul Egon, til verden. Samme år køber Edith og Børge 
Drejet 6 for 6500kr. lige overfor Børges far og mor på Drejet 3. De lejer det ud i star-
ten og bruger det som sommerhus. Først i 1954 flytter hele familien til Thorøhuse. 
Men året inden i 1953 skal den lille familie lige igennem et chok. Edith har givet de 
to børn på fem et halvt og tre år lov til at lege på fortovet. Det var jo helt alminde-
ligt. Men lille Basse kommer et skridt ud på kørebanen og bliver kørt over af en taxa. 
”Jeg måtte med forklæde og sutsko tage til Kommunehospitalet”, fortæller Edith. 
Heldigvis var Basse og asfalten blød, og han får ingen mén.  

I Thorøhuse bor de først hos Børges forældre. Edith elsker sin svigerfar. Han mærker 
hende, men forholdet til svigermoren er mere køligt. Børge skulle ha´ haft en fynbo, 
mener svigermoren. 

Edith er nu full-time hjemmegående og 5. dec.1955 kommer Rita til verden. Der 
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bliver også bygget til.   

Livet går sin gang. Børnene bliver store og flytter hjemmefra og får børn, som får 
børn. 7 børnebørn, 12 oldebørn, 1 tipoldebarn lige nu. 

Jeg spørger Edith, 90 år: ”Hvad har været det bedste?”: ”At være hjemmegående 
med børnene.” 

”Hvad har været det værste?”, ”at flytte til Fyn”. ”Jeg tager ikke med, hvis jeg ikke 
får et barn mere”, sagde hun til Børge. Hun fik sin vilje. 

Edith bliver frivillig i FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP i Østergade og samler ind i 
Thorøhuse for RØDE KORS. Jeg bliver hendes afløser i Røde Kors.  

I 1980 dør Ediths mor. Det er en stor sorg. Hun har hjulpet Edith og været hendes 
nærmeste. Hun var en KØBENHAVNERPIGE. ”Det var jeg også - OG DET ER JEG 
STADIGVÆK”, slutter Edith. 

Skrevet af Bolette, københavnerpige indtil 1986. Derefter thorøhuser. 

 

Ekstra: 

Hvis du har lyst til at læse 90 års interviewet med Børge, så gå 
på www.thoroehuse. Find Thorøhuse Posten i menuen til venstre og 
find august 2014 side 40. I samme blad er der også 2 andre 90 års 
interview med Gudrun på Saltoftevej side 28, og Helen på Lundshøje 
side 32.  

http://www.thoroehuse/
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Dette imponerende syn kan man dagligt se på Ålevejen. 

Foto: Bjarne Toft Olsen 

Edith Hansen har bedt mig bringe en  takkehilsen til alle i 

Thorøhuse som var med til at gøre fødselsdagen festlig og ufor-

glemmelig. Det er hermed gjort. 

Bjarne Toft Olsen 
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Thorøhuse Bylaug 
 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE TIRSDAG D. 23. APRIL 

2019 KL. 10:00 HOS BOLETTE. 

  

Deltagere: Bolette, Margrethe, Lasse, Palle, Bente og Jørgen 

(referent) 

Referat fra bestyrelsesmødet 7.jan. 2019: Er godkendt og op-

hængt i infoskab medio jan. 

Konstitution: Efter generalforsamlingen den 28. marts konstitu-

erede bestyrelsen sig med uændrede poster ift. seneste år. 

2. Evaluering af aktiviteter siden sidst: 
 Hjertestarterkursus søndag d. 13. jan.: Der var 13 deltagere som 

alle blev grundigt instrueret. 
Møde om Slippen 2 med Assens Kommune torsdag d. 24. jan. Sa-

gen følges. 
Spansk Eftermiddag i forsamlingshuset 10. febr. refereres i 

Thorøhuse Posten. 
 Møde bl.a. vedr. kulturmiljø i Assens kommune med Heidi Vil-

helmsen, Assens Kommune torsdag d. 7.marts. Bolette, Mar-
grethe, Palle og Jørgen deltog.  Fremover er vor kontaktperson 
Birgitte Hjerrild. 

 Generalforsamling og 25. års jubilæum torsdag d. 28. marts. Refe-
rat i Thorøhuse Postens maj udgave. 

Strandrensning torsdag d.11. april: Der deltog 27 voksne og 7 børn. 
 

3. Aktiviteter i den kommende tid: 
Forslag til en kommende ”§ 18 tur” blev drøftet. Bente og Bolette 

har ansvaret. 
”Delfinen”-sag: Afslag om tilskud fra Lokalsamfundspuljen. Der 

bliver arrangeret møde med forsamlingshuset og Oldermands-

lauget. 
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Borgergruppemøde den 12. juni. John P. indkalder og forestår 

dagsorden. 

4.    Nyt fra formanden: 
Beklædning af badebroen. Ansøgning fra badenymferne. Med hen-

visning til bylaugets ejerskab og ansvar for broen besluttedes 

det at afvise det stillede forslag. Bolette vil orientere forslags-

stilleren.  

Landsbyambassadørmøde torsdag d. 2. maj. Bolette deltager. 

Lokalsamfund og lokalområder kan nu ”bestille” en fartkontrol, en 

betjent til et arrangement mv. Emnet drøftes til Borgergruppe-

møde den 12. juni. 

5.  Nyt fra øvrige b-medlemmer: 
Margrethe: Afventer svar på brev til kommunen om behov for cy-

kelsti mellem Assens og Thorøhuse. 

Jørgen: ”H” i Thorøhuse. Efter den store opbakning på generalfor-

samlingen, forberedes nu en henvendelse til kommunen om at 

få bynavnet ændret til det oprindelige Thorøhuse med h. 

Lasse og Palle: Ny ”Svende” klub blev annonceret på generalfor-

samlingen. Mere herom snart. 

Bolette: tager kontakt til kommunen om: 1) mangl. trin på trætrap-

pen op fra trampestien v/ Nyhuse og 2) fjernelse af strandet 

båd v/ Nyhuse. 

Palle: Har et jubilæumsskrift under udarbejdelse 

Medlemmer: Palle oplyste, at vort bylaug pt. har 151 medlemmer. 
Økonomi: Palle orienterede om den aktuelle økonomi. 
Thorøhuse Posten: Maj udgaven vil bl.a. rumme referat samt beret-

ning fra generalforsamlingen, bestyrelsesmøde 23.april, strandrens-
ning og forskønnelsespris. 

Anden PR. Der var ingen kommentarer til punktet. 
Eventuelt: Næste møde blev aftalt til den 24. juni kl. 19 hos Palle 
 

Mødet afsluttet kl. 12:17. 
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Red: Dokumentet vedrørende Anvendelse af ejendomme i 

Thorøhuse er gengivet på de 3 foregående sider. Kvaliteten af 

gengivelsen er ikke så god som den burde være, men det skyldes 

tekniske problemer med at gengive en PDF-fil. (BTO) 

 

 

 

 

Thorø Huse Livredderklub havde sæsonstart 8. april 

 

1. Hjælp og hjertestart blev gennemgået 

Konkurrence i at tage våddragt på blev også gennemført   

Foto: BTO 
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Dødsfald. 

Axel Reinholt, 

Markleddet  

Thorøhuse, 

døde 15.  

februar 2019 

Ære være 

Axels minde. 

Thorøhuse 

Bylaug. 
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I den nyeste kommuneplan indgår de 33 kulturmiljøer i 
arbejdet med den kommunale planlægning og udviklings-
planer, hvorved der også vil kunne ske ændringer for os i 
Thorøhuse. Læs hele rapporten på Bylaugets hjemme-
side—omtalen af Thorøhuse står på side 102 
  

Sendt af Bolette Eggers. 
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Nyt skilt til Thorø 

Send til TP af Bolette 



59 

 

Thorøhuse Forsamlingshus 

Bestyrelse 

Formand:  John Pedersen, Saltoftevej 2A, tlf. 30870256 

   Email: jlped.dk@gmail.com 

Næstformand Ole Nielsen, Markledet 1, tlf. 22718958  

   Email: oletoroehuse@gmail.com 

Kasserer  Ursela Nielsen, Jacob Gades Vej 11, tlf. 51259250 

   Email: ursela.hanshenrik@mail.dk 

Sekretær  Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053 

   Email: jepfyn@gmail.com 

Inspektør  Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623 

Medlem  Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150 

   Email: pernillehede@hotmail.com 

Medlem  Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209 

   Email: carlskolebakken@gmail.com 

Medlem  Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15, tlf. 40383126 

   Email: s.lyse@os.dk 

Udlejning  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060 

   Email: myrfyn62@gmail.com 

Hjemmeside   www.thoroehuseforsamlingshus.dk/ 

    (udlejning og aktiviteter) 

Thorøhuse d. 14.februar 2019 

mailto:jlped.dk@gmail.com
mailto:oletoroehuse@gmail.com
mailto:jepfyn@gmail.com
mailto:pernillehede@hotmail.com
mailto:carlskolebakken@gmail.com
mailto:s.lyse@os.dk
mailto:myrfyn62@gmail.com
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Tror du ikke at vinterba-

derne  ville blive tilfred-

se med sådan et om-

klædningsrum? 

Jo og vi to kunne sidde 

på taget og kigge ned 

gennem sprækkerne og 

klatte på dem, når de gik 

ind og ud.  Ha, ha, ha 

Grus 

Maleren Fritz Syberg foran   

”Villa Hjulben” 


