
  

 

 

 

 

 

 

 

Maj 2016 

Kan man gå til kystlivredning? 
Ja, hvis man er barn eller ung i Thorøhuse, så har man muligheden. 

Ildsjæle har stablet dette fantastiske tilbud på benene. Læs mere 

inde i bladet. Foto: Bjarne Toft Olsen 13. april 2016. 
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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 

 

 

 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
mailto:pisa@pisa.dk
mailto:joergeneeg@gmail.com
mailto:margrethe.vestergaard@gmail.com
mailto:lasselau@hotmail.com
mailto:bhygaard@gmail.com
mailto:nn@asyard.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. Indlæg sendes til: 

btols48@gmail.com 

 

Deadline for næste nummer:  25. juli 2016 

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

Hurra for de frivillige. 
 

Det vrimler med dem, de er overalt. De frivillige. De har mange ansigter og 

forskellige motiver. Cirka 40 % af befolkningen udfører frivilligt arbejde, og 

det bliver til 350.000.000 timers frivilligt arbejde hvert år (ja, du læste rigtigt). 

Kultur, idræt, fritid og socialt arbejde. Omkring 42 % mænd og 38 % kvinder 

er aktive, mænd mest inden for idræt, fritid og kultur. Kvinderne er mest akti-

ve inden for det sociale område. Og hvorfor gør de det? Man ønsker at tjene 

”den gode sag”, retfærdig harme ”nogen må gøre noget”, det sociale fælles-

skab eller sætte sine kompetencer i spil. Motiverne er mange, og alle er lige 

velkomne. I København bygger man lige nu et frivillighus foran landskontoret 

for Røde Kors. Huse for frivillige findes i mange byer landet over, og deres 

opgave er generelt at facilitere det frivillige arbejde. Kommuner og organisati-

oner har fået øje på dette potentiale, så der er rift om dem.  

Efter denne svævetur i helikopteren lander vi i vores egen lille andedam, Tho-

røhuse. Hvor var vi som landsby uden de frivillige, der arbejder for fællesska-

bet. Havde vi Forsamlingshus med koncerter og Bylaug, bare for at nævne et 

par stykker? Prøv at tænke tanken til ende, mens vi pudser glorien. 

Til sidst, men ikke mindst, skal vi byde velkommen til to nye annoncører. 

Spar i Ebberup og Stark i Assens har fra og med dette nummer annoncer i 

Thorøhuse Posten.  Takket være disse annoncer (og de frivillige) kan vi udgi-

ve den lille avis. Tag godt imod Majnummeret. Bjarne Toft Olsen 

Redaktøren har ordet. 
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Thorø Huse Livredderklub 

Omkring 20 børn fra Thorøhuse er med i denne lille eksklusive klub. For-

målet er at lære livredning - især i forbindelse med livet ved kysterne. Og 

Michael Iwersen er initiativtager sammen med Jørgen Jensen, begge er for-

ældre og bosiddende i byen. De mødte hinanden for ca. 1½ år siden under 

bruseren i Haarby Svømmehal og kom til at snakke om at lave noget for 

byens børn (og voksne). Michael er nemlig uddannelsesinstruktør i kystliv-

redning hos TrygFonden, så han har forudsætningerne i orden for at under-

vise børnene. Sidste år blev det til en 5 til 6 møder, og ambitionen er at lave 

noget tilsvarende i år. De, Jørgen Jensen og Michael, har oprettet en Face-

bookgruppe ”Thorø Huse Livredderklub”. Hvis man gerne vil være med i 

gruppen beder man en af dem der er i gruppen om at invitere en med. Så 

godkender administratoren, Jørgen Jensen, medlemskabet. Sådan er det på 

Facebook med lukkede grupper. Der er mange flotte billeder og videoer 

med aktive børn og forældre. Den sene eftermiddag, hvor Thorøhuse Posten 

var til stede, var der først spisning og derefter undervisning i forsamlings-

huset. Men i sommerhalvåret har der været mange realistiske øvelser på 

land og i vand. Tekst: Bjarne Toft Olsen 

Foto øverst: Torben Blicher 

Buch: Theo Nielsen på 1½ år 

yder livredning  

Til venstre: Fra facebookgrup-

pen 
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VVS – Ventilation – Blikarbejde 
 Fra ide til virkelighed. 

 Tlf. 64715646  Email mal@boegskov-vvs.dk     
www.boegskov-vvs.dk 

mailto:mal@boegskov-vvs.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
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Stjerne for en aften (eller to) 

I forbindelse med Valentinsdag den 14. februar var der inviteret til åbent 

hus hos Finn og Jette Nancke på Jacob Gadesvej, men forudsætningen 

var, at det var skyfrit den aften. 

Surt show, det var skyet, men heldigvis var der en chance igen dagen ef-

ter og igen om tirsdagen. Mandag og tirsdag aften var vejret perfekt. 

På de to aftener var der omkring 18 til 20 personer, dog ikke samtidig, og 

Finn Nancke var godt tilfreds og betegnede det som en stor succes. Der 

var tid til at snakke med gæsterne og forklare, hvad der var i kikkerten. 

Finn havde besøg af en kammerat Kim Holst, der også har astronomi 

som sin hobby. Det var stille vejr og bidende koldt, men hvad gør det, 

når man er optaget af sin store lidenskab. Der var gang i flere computere 

både inde og ude, og kontrollamper i alskens farver bevidnede om heftig 

aktivitet. Vi fik udpeget stjernebillederne Orions bælte, Cassiopeia, 

Karlsvognen samt stjernerne Sirius, stjernehoben Plejaderne 

(syvstjernen) og Nordstjernen og ikke at forglemme Tvillingerne, der har 

en rørende historie i både den Nordiske og Græske Mytologi. Og månen 

var så smuk set gennem et teleskop.  

Finn havde indstillet sit store teleskop på en supernova rast, der kaldtes 

for M1, som blev fotograferet med en åben lukketid på 5 min. ad gangen. 

Det blev gentaget mange gange i løbet af aftenen, og sammenlagt blev 

det til ca. 4 timers optagelse på de to aftner med lukkeren på kameraet 

åben. Forskellige filtre bevirker, at de mange enkeltoptagelser kan sam-

mensættes til et farvebillede. 

Desværre er man løbet ind i dårligt vejr, så det blev ikke til et farvebille-

de denne gang, da den nu står for lavt på himlen til at man kan tage foto 

af den, men den kommer jo igen næste år :-) 

Det blev til et billede Ha. Hydrogen filter på M-1, samt en god optagelse 

af månen. 
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Billedet herover: 

Så er der måne i sigte. Se billedet 

næste side. 

 

 

Det var så koldt, at fotografen 

(automatikken) ikke kunne stille 

skarpt på opslaget på havelågen 

(billedet til højre) 

 

Foto: Bjarne Toft Olsen 
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Billedet til venstre. 

Så er der stillet skarpt på Superno-

va M1 (billedet til venstre). 

 

Foto: Bjarne Toft Olsen 

Billedet herunder: 

 

Der er ikke megen grøn ost over 

dette foto af månen.  

Men ”månen har den farve må-

ner skal have”  som der siges i 

teaterstykket Skærmydsler. 

 

Foto: Finn Nancke  

15. februar 2016 
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Thor Fisk 
Keld Mogensen 
40820030 

M 1 fotograferet over de 

to aftener med åbent 

hus.  

 

Desværre ikke i farver, 

men kun i Ha/ Hydro-

gen filter. 

 

M-1 har en distance på 

ca. 5.5 lysår 

 

Foto: Finn Nancke  

15. og 16. februar 2016 
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Koncert med spisning. 

Habadekuk i Thorøhuse Forsamlingshus   

 fredag den 20. maj 2016 

Billedet herover er fra 

Habadekuk i forsamlingshuset 30. maj 2014. 
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Thorøhuse Forsamlingshus fejrer koncert nr. 50 sammen med Danmarks 

bedste party-band, det 8 mands store Habadekuk. Sådan bliver de præsente-

ret, når de optræder i udlandet. Foruden forsamlingshusets koncertjubilæum 

er det også Habadekuk’s 10 års jubilæumsturne. Så derfor skal denne aften 

blive en fest med et forhåbentlig og som sædvanligt dedikeret koncertpubli-

kum og et helt sikkert veloplagt Habadekuk. Vi ved, de glæder sig. Orkestret 

står for en energisk og kraftfuld blanding af dansk folkemusik i moderne eg-

ne arrangementer, rock, salsa og jazz. Forvent alt fra vilde polkaer og jigs til 

lyriske valse og rå sømands-sange i en uforglemmelig liveoplevelse. Yderli-

gere er Habadekuk cd-aktuelle med deres 3. cd-udgivelse. Aftenen bliver 

som sædvanlig med mulighed for spisning, hvor der tilbydes en 2-retters me-

nu. Samlet pris for denne aften er 300 kr. Koncerten alene kan dog opleves 

for 150 kr. Spisningen begynder kl. 18. og koncerten kl. 20.  Billetter kan 

bestilles på tlf. 22871053. Koncerterne i Thorøhuse Forsamlingshus støttes 

økonomisk af Statens Kunstråd og Assens Kommune. 

(billede og tekst sendt til TP af Jeppe Nielsen) 



12 

 

Haven og manden 
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Forskønnelsesprisen 2015/16 
Thorøhuse Bylaug har indstiftet en forskønnelsespris som uddeles på den 

årlige generalforsamling. Uddelingen af prisen har været stillet i bero et par 

år, men nu skal den i spil på ny. Lasse Lauridsen overrakte prisen på komite-

ens vegne med disse ord: 

 

Vi takker for de indkomne forslag til forskønnelsesprisen 2015/16. Det har 

været svært at vælge en vinder, idet der sker mange spændende forbedringer 

og tiltag, som forskønner vores område, til glæde for såvel os, som har vores 

daglige færden i området, samt for gæster/besøgende.  

 

Forslag til forskønnelsesprisen, hvor bl.a. følgende ordvalg indgik i vinde-

rens: 

 Mange mennesker står stille i årets løb og taler om planter og arran-

gementer i haven.  

 Sjov eksperimenterende havestil, pyntet med sten og vand og det fine 

velholdte hus med buede vinduer.  

 Det må glæde og undre alle forbipasserende at komme rundt om det 

hjørne.  

 Hele tiden finder den mand på nye finurligheder på huset og i haven. 

 

Komiteen takker for de indkomne forslag og har enstemmigt besluttet, at  

prisen går til  - Berner Nielsen, Jacob Gades Vej 18.  

 

På komiteens vegne. 

Pernille Hede - Bjørn Birkely - Lasse Lauridsen (indsender) 

   

 

Foto: Bjarne Toft Olsen 
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Kontingent til Bylauget 2016 – vigtigt med opbakningen. 
  
Girokort er uddelt til alle husstande ca. 1. februar, og rigtig mange har betalt kon-
tingentet for 2016. Tak for det! 
Enkelte har efterlyst girokortet, som jo er en lille lap papir, når den ligger sammen 
med aviser og reklamer i en postkasse. 
 Er dit girokort også blevet borte, kan du få et nyt – ring/SMS til mig på 4017 4810 
– eller indbetal til vores bankkonto 
Nr. 0828 142867. Det koster kr. 100,-/person. Du er også velkommen til at kigge 
ind på Jacob Gades Vej 22. 
 Det er vigtigt, at flest mulige viser deres opbakning til vores mange aktiviteter, og 
vi har en stor medlemsopbakning. 
Det gælder, når vi søger annoncører til vores blad, og når vi søger tilskud ved kom-
munen, fonde etc. til f. eks. badebroen 
og andre aktiviteter og i vores kommunikation med kommunen. Det kan være af-
gørende for, at det er os, som får bevilget tilskud 
eller bliver hørt og prioriteret. 
 Mvh. Palle Isaksen – kasserer. 
  
Mvh.  Palle I. Telefon. Nr. 4017 4810 - 6471 4400 
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Aktivitetskalender Thorøhuse Forsamlingshus forår 2016.

  
Mandag d. 9. maj  Fællesspisning (bemærk flyttet fra d. 10. maj) 

Fredag d. 20. maj  Koncert m. spisning 

Mandag d. 23. maj Sy og strik. 

Lørdag d. 25. juni Sankt Hans Fest. 

 

Bemærk forårsafslutning, sy og strik, mandag d. 23. maj. 

Bemærk fællesspisningen 10. maj er flyttet til mandag d. 9. maj. 
 

Bestyrelsen 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 
 

Havnen 
5610 ASSENS 

Denmark 

 
Telephone 4564711134 

Telefax 4564711104 
Telex  50807 

E-mail  asv@yard.dk  

Strandrensning 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42  

Strandrensning 
Torsdag den 14. april var der strandrensning på Drejet og omkring For-

samlingshuset. Det er Thorøhuse Bylaug, der står for denne aktivitet, 

som i år kunne samle 24 voksne og 4 børn. Der var ikke så mange børn 

i år, men en god forklaring kunne være, at der dagen før var en anden 

aktivitet for netop byens børn - kystlivredning. Og så var der i øvrigt 

skolefest på Assensskolen netop den aften. 

Efter godt en times arbejde kunne man nyde kaffe og kage og en øl/

vand i forsamlingshuset, fremtryllet til lejligheden af ”Lisbeth Strå”. 

Bolette Eggers havde overladt traktorførerskabet til Keld Mogensen. 

Bolette takkede de fremmødte for en god indsats, trods den begrænsede 

mængde skrald. Er vi/man blevet bedre til at tage sit skrald med sig? 

Foto og tekst: Bjarne Toft Olsen 

javascript:void(0)
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Palle Isaksen har sendt følgende: 

Indsamling 
Bente Hyldgaard, Annette og Palle Isaksen var søndag den 3. april 

rundt og besøge de lokale borgere i Thorøhuse med raslebøssen fra 

Kræftens Bekæmpelse og traf nok lidt flere hjemme end sidste år. 

Resultatet blev kr. 3.187,50, som er ca. 500 kr. bedre end sidste år, 

men der var dog kun få, der benyttede sig af at betale med Mobile 

Pay, som ikke er medregnet i dette beløb. 



19 

 

 

 

 

 

Thorøhuse Bylaug - Beretning for året 2015.  
 

19.03.2015-17.03.2016 fra generalforsamlingen 2015 -  

generalforsamling 2016 afholdt 17. marts 2016 kl. 18.30 

 

Fibernet: 

Så er den store proces afsluttet her i januar 2016. Alle opgravninger, som 

først startede i november 2015, er dækket til, skærver, grus og græsfrø er 

lagt ud, der hvor det var ”ødelagt” af maskinerne, og asfalt er genetable-

ret. Et nyt asfaltdække kommer til foråret, meddeler Entreprenørgården. 

Boksene er installeret i husene, der har tilmeldt sig, og fibernettet funge-

rer. Nu er området fremtidssikret.  

Mange flere tilmeldte sig undervejs. Konklusionen er. at det i hvert fald 

ikke forringer husenes værdi, tværtimod.  

 

Strandrensning: 

22. april 2015 havde vi den årlige strandrensning. 32 voksne og 12 børn 

kom og hjalp til. Det var lidt flere end året før. Dejligt – tak for indsatsen. 

Denne gang inddelt i 4 hold: nogle fædre og børn til gyngerne, nogle 

mænd til badebrotrappen, som skulle rettes op, samlerne på Drejet og 

samlerne henimod Nyhuse. Igen blev der samlet et helt vognlæs som året 

før og året før og året før. Tænk, hvis vi ikke gjorde det. Hvordan ville 

der så se ud? Entreprenørgården stiller vogn til rådighed og bringer og 

henter den gratis. Lisbeth, Jacob Gades Vej, har som sædvanlig bagt ka-

ger og lavet kaffe/te, og ungerne får sodavand, og der er øl til de tørstige 

voksne. 

Strandrensning 2016 bliver torsdag d. 14. april. Opslag kommer på 

pælene.   

 

Badebroen: 

D. 25. juni 2014 kunne vi indvie en halv, helt ny badebro lavet af jerndra-
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gere og resten af den gamle bro repareret og den gamle trappe påmonte-

ret. Det var en fin begivenhed. Siden hen har vi fået en fin ny trappe af 

rustfri stål, monteret solidt med ringe rundt om den store runde pæl. 

 

Men, men, men ……… Højvande og vindstød med stormstyrke d. 30. - 

31.december 2015 tog den gamle bros yderste stykke, lagde brofaget 

henne ved Thorø og væltede et par af de store runde pæle. Men den nye 

del af broen blev stående. Nu prøver vi for sidste gang at redde Thors 

Bro. Vi søger igen Landdistriktspuljen og nogle fonde. Broudvalget hav-

de møde den 14. marts og arbejder for, at vi har en ny bro til badesæso-

nen. 

Stor tak til Hans, Jacob Gades Vej 31, som egenhændig ved lavvande i 

februar måned 2016 gik ud og tog den nye ståltrappe op. 

 

Badeskur til nymferne:  

Til sidste generalforsamling havde badenymferne et forslag til et lille 

træskur i slaget neden for strandvolden ud for badebroen. Der ville de 

gerne klæde om om vinteren.  Det gav en voldsom debat for og imod. 

Det vi skulle stemme om, var om Bylauget skulle arbejde videre med sa-

gen og sende en ansøgning til kommunen. 24 stemte for, 13 imod og 1 

blank. I oktober 2015 fik vi så endeligt Afslag på §3 dispensation til 

etablering af læskur på stranden ved Torø Huse. Bestyrelsen besluttede 

ikke at anke sagen efter nøje gennemlæsning af afslaget.  Det hele har 

været bragt i Thorøhuse Posten i februar 2016. 

 

Redningsnummer H945: 

Efter 3 års ventetid har vi endelig fået vores eget redningsnummer. Det 

manglede da bare. Vi kan jo ikke nøjes med Saltofte Strand eller stranden 

ved Næs, når en person på tur på Drejet skal have hurtighjælp ved at rin-

ge 112.  

Lær det udenad eller skriv det på din mobil. Læs mere i Thorøhuse Po-

sten november 2015 s.38/39. 

 

Redningshelikopter på Thorø: 

Går du tur på Thorø og har akut brug for hjælp. Så ring 112. Bylauget har 

nu fået etableret helikopterhjælp, da en ambulance ikke kan køre derover. 

Det står nu i ambulancedriftchefens disponeringsmanual over særlige 
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geografiske områder, som skal have helikopterhjælp.  

Natursti fra Thorøhuse til Assens: 

Et ønske i en høringsskrivelse i 2013 fra Bylauget til kommunens Natur 

og Friluftsstrategi, som blev taget alvorligt af biolog Hans Ole Hansen i 

Miljø og Natur i Assens Kommune og afprøvet i sommeren 2014, er nu 

blevet til virkelighed. Kommunen ville slå vegetationen i strandkanten, så 

man kan gå der, lodsejere skulle spørges, Naturstyrelsen skulle høres og 

endelig er et kompromis fundet. Læs redaktørens beretning i Thorøhuse 

Posten i februar 2016. 

 

SAVE-registrering:  

SAVE er et dansk udviklet system til kortlægning af kulturmiljøer og ud-

pegning af bevaringsværdige bygninger. 

I september 2014 havde vi borgermøde om dette med arkitekt Peter Rask 

fra Assens kommune, Plan og kultur, og arkitekt Lars Lund fra konsu-

lentfirmaet Niras. Hele projektet blev lovet færdigt i december 2014 og 

lagt på kommunens hjemmeside. Siden da har jeg hvert kvartal jagtet Pe-

ter Rask i Assens Kommune. Men nu har kontorchef Peter Nielsen, Plan 

og Kultur, lovet at resultatet af projektet i Thorøhuse kommer på kom-

munens nye hjemmeside 1. april 2016. Det glæder vi os til. 

 

Gadebelysning i Thorøhuse:  

I novembernummeret af Thorøhuse Posten har Jørgen Eeg fra Bylauget 

sidste nyt fra kommunen med svar fra direktør Thomas Barfod, Miljø og 

Teknik, om gadebelysning. 

Da Bylauget startede i april 1994 havde vi gadebelysningen på program-

met til vores møder med kommunen. Man kan konkludere, at tålmodig-

hed er håbets kunst, som Jørgen Eeg skriver. 

 

Stejlebjergvej: 

Heller ikke sidste år lykkedes det Assens Kommune at finde penge til 

den alternative indkørsel til Genbrugspladsen ad Stejlebjergvej. Politiker-

ne er enige om, at det er løsningen. Men pengene mangler. Så også her 

må vi have meget tålmodighed. Men det betyder også, at vi fortsat pres-

ser på over for politikerne for at ”befri” vores ”Margueritevej” for al den 

tunge trafik. 
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Hjertestarterkursus:  

22. juni 2015 havde vi hjertestarterkursus i Forsamlingshuset med Henrik 

Holm-Nielsen, Fiskerstræde 10, som instruktør. 13 mødte frem. Vi har 

besluttet at gentage det en gang om året, så vi alle kan huske det, og flere 

kan komme til. Heldigvis har vi ikke haft brug for apparatet, som hænger 

i den lille indgang til det offentlige toilet i Forsamlingshuset. Tak til Hen-

rik. 

 

Gullashbaronen: 

16. september 2015 havde vi premiere på Søren Ellemoses murstensbog 

på eget forlag om Harald Plums fantastiske historie. Fordi vi har histori-

ens ø liggende lige ved Thorøhuses fødder, og vi vandrer rundt på øen 

hele tiden, ville forfatteren efter 5 års ventetid med udgivelsen gerne hol-

de sin premiere hos os. Vi troede, der ville komme en 30 stykker til så-

dant et foredrag. Men det blev et tilløbsstykke. 92 tilhørere og med kaffe 

og kage. Ca. 45 blev sendt videre til det samme foredrag i Kirkens Hus 

en uge efter. Konklusion: succes. 

 

Drejet – hundeposer og gyngerne 

Igen i 2015 er der brugt ca. 2.000 hundeposer, og der er også opsat ny 

gynge. Legeredskaberne skal dog lige opgraderes lidt igen her i 2016. 

 

 

Ny aktivitet i 2016: 

I slutningen af 2015 søgte vi penge hos kommunens § 18-midler og fik 

6.000 bevilget her i januar 2016. Mere om dette senere. 

 

Beboere, medlemmer og Thorøhuse Posten: 

Siden sidste generalforsamling har vi sagt velkommen til 10 voksne og 2 

børn, som er blevet nye helårsbeboere i Thorøhuse og 2 voksne med 2 

børn, som er blevet nye sommerhusejere. Vi har også sagt farvel til 10 

voksne og 2 børn, så summa summarum er vi 153 voksne og 31 børn/

hjemmeboende i Thorøhuse. 

Bylaugets medlemstal er steget til 167 inklusive Nyhuserne. Det er 14 

mere end året før. Tak for det. 
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Og tak til redaktøren for et flot blad, som bliver læst flittigt af alle inklusi-

ve journalisterne og politikerne i Assens. Og redaktøren har også skaffet 

os 3 annoncører mere, som også roste bladet, da de blev besøgt med 2016

-opkrævningen her i januar. 

Husk, at du kan læse det før det er uddelt på www.thoroehuse.dk og tilba-

ge i tiden.  

 

Tak til bestyrelsen og for samarbejdet med Forsamlingshusets bestyrelse i 

Borgergruppen, hvor formandsskabet nu er aftalt til at gå på skift mellem 

de 2 foreningers formænd. 

 

Bolette Eggers.  

Formand. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Referatet fra generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden 

www.thoroehuse.dk/Bylaug/referater m.m. 

http://www.thoroehuse.dk
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Historien bag koncerterne i Thorøhus Forsamlingshus.  

Indsendt af Jeppe Nielsen 

 
Folkemusikkoncerterne i Thorøhuse Forsamlingshus begyndte ved lidt af en 

tilfældighed. Egentlig blev kimen allerede sået i 70’erne, hvor jeg foruden 

den rytmiske musik, vi unge lyttede til den gang, også indimellem købte en 

lp med Fairport Convention, Steeleye Span, Albion Band, Five Hand Reel 

eller irske Chieftains. Jeg lyttede også til franske Alan Stivell og Malicorne 

for ikke at nævne danske Spillemændene og Kræn Bysteds. Kunne ikke rig-

tig lade være. I 1990 førtes jeg ved en tilfældighed på Tønder Festival. Jeg 

var herefter på Tønder Festival’en de næste 20 år i træk. I mellemtiden be-

gyndte jeg også at tage rundt til folkemusikkoncerter på spillesteder rundt i 

landet. Halkær Festival blev i en periode et fast indslag, og den store festival 

i Glasgow, Celtic Connections, blev i nogle år et fast udflugtsmål. Og ende-

lig senest også besøgt Shetland Folk Festival. 

I 2003 var jeg til en koncert med skotske Emily Smith Band i Middelfart. 

Her fik jeg spontant ideen at  arrangere en koncert i Thorøhuse. Det fremgik 

på nogle flyers, at Emily Smith Band også skulle optræde i DK den næste 

sommer, og tanken slog mig, at Thorøhuse Forsamlingshus var et fantastisk 

sted med ideelle rammer for lige netop denne niche-musik. Jeg har altid har 

haft et ”arrangør-gen”, så tanken tog form. Efter lidt mailkorrespondance 

med Emily Smith Band blev den første folkemusikkoncert i Thorøhuse For-

samlingshus en realitet den 4. juli 2003. Der kom omkring 100 publikummer 

til denne første koncert. Selvfølgelig nyhedens interesse, men dermed også 

basis for at fortsætte. 

Igennem de følgende år blev koncerterne et fast indslag i forsamlingshusets 

aktiviteter, og huset er frem til i dag blandt folkemusikentusiaster og ikke 

mindst musikere fra nær og fjern blevet et kendt spillested for folkemusik. 

Jeg er ofte blevet spurgt, hvordan jeg finder og får fat på de forskellige 

bands. I dag henvender mange kunstnere sig selv med tilbud om at optræde i 

Thorøhuse Forsamlingshus. Det har for mig været sjovt at tænke tilbage på, 

at flere af vores besøgende kunstnere også har optrådt i helt andre sammen-

hænge og på helt andre og anderledes arenaer. Jeg kan i flæng nævne fra 

Crooked Still, Gregory Liszt, banjo, som blev håndplukket til selveste Bruce 

Springsteens Pete Seeger Session Band. Fra Dochas, Martin O’Neill, Eller  
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Billedtekst: Fra seneste koncert i forsamlingshuset med trioen Ahlberg, Ek & 

Roswall, som 14 dage efter deres optræden i Thorøhuse blev kåret som årets 

svenske gruppe ved Folk- og Världsmusik Galan i Sverige. Jeppe 

Bodhran, som blev håndplukket til Stevie Wonders band. Fra Flook, ”the one 

and only” Mr. John Joe Kelly, formentlig verdens bedste bodhran-spiller. 

Eller f.eks. irske Arty McGlynn, guitar, der i en årrække spillede i berømte  

Van Morrisons band. Eller måske fra irske Grada, fløjtespilleren Alan Do-

herty, der blev håndplukket til at spille fløjtepartiet i filmen Ringenes Herre. 

Også kvinden med den blå violin Nollaig Casey, som i en årrække optrådte 

med det verdensberømte irske Riverdance show. En hurtig optælling viser, at 

kunstnere fra mindst 15 forskellige stater og lande har optrådt i Thorøhuse 

Forsamlingshus. 



26 

 

Lidt malurt i bægeret kom der den 21. september 2012, da samarbejdspart-

ner gennem flere år, Eugene Graham (Lukas Graham’s far) pludseligt dø-

de i en alder af bare 61 år. Eugene var på sit felt en ildsjæl og anerkendt 

musikpromotor inden for folkemusikken. Han skaffede os i en lang perio-

de en stor del af kunstnerne fra især USA, Canada, Irland og Skotland, og 

fordi han som regel selv var med i Thorøhuse, lærte han også flere af tho-

røhuserne at kende. Han havde en udsøgt fornemmelse for, hvad der egne-

de sig godt til Thorøhuse Forsamlingshus. 

 

 

 

 

Takket være ildsjæle og lokale handy-men kan forsamlingshuset i dag se 

sig beriget med den helt unikke elektriske hæve/sænke scene, der betjenes 

ved et tryk på en knap. Et langt fødekabel under gulvet fører til en brønd 

bagest i lokalet, hvor kabler tilsluttes mixerpulten. Ikke noget med at falde 

over kabler og ledninger. Der er monteret udtag til højttalere i væggene. 

Hæve/sænkescenen blev tilvejebragt som følge af det besvær, der nu en 

gang var med hver gang at bygge scene af mælkekasser og store plader. 

Yderligere har forsamlingshuset fået et efterhånden fornuftigt PA 

(lydanlæg) samt en løbende udbygning af andet teknisk udstyr, mikrofo-

ner, mikrofonstativer, monitorer, kabler og linedrivers, og hvad det ellers 

hedder alt sammen. 

De sidste par år har koncerterne været med mulighed for spisning. Det er 

et vældigt aktiv i forhold til billetsalget. Stor tak til Flemming og Dorthe, 

der frivilligt har stået mange timer i køkkenet og lavet god mad, der hel-

digvis også bliver rost og anerkendt. 

Billedet til højre 

En bodhram er et instru-

ment, en såkaldt 

”Irish frame drum” 

(Wekipedia) 

Billedet til venstre 

Jeppe Nielsen. 

Alder 57 år, Foto:  

Bjarne Toft Olsen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_drum
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Arbejdet med at søge midler fra institutioner og fonde pågår løbende og 

har udløst midler fra Statens Kunstråd, Assens Kommune,  Bryggeriet 

Vestfyen, Vestfyns Bank, forsikringsselskabet FOMO, Nordea Fonden og 

Super Brugsen i Assens. Der har yderligere været ansøgt midler fra Lions 

Club Assens, Sydbank, Energi Fyn og Brebølfonden m. fl. 

Alt andet lige har folkemusikkoncerterne betydet, at Thorøhuse er kommet 

på landkortet. Koncerterne har i 2013 og 2014 indgået som en del af As-

sens Kommunes årlige kulturweekend VIGØ HIGO. 

Vidt omkring forbinder man Thorøhuse med folkemusik-koncerterne, og 

der er flere eksempler på, at koncertgæster også har lejet forsamlingshuset 

til en mærkedag og fest. 

Når det i det hele taget har været muligt også at gøre Thorøhuse Forsam-

lingshus til et spillested for så mange og fine musikere fra den ganske ver-

den, skyldes det ikke mindst en række institutioner og samarbejdspartnere,  

der på hver deres måde har bidraget. Så derfor tak til Statens Kunstråd, As-

sens Kommune, Nordeafonden, Bryggeriet Vestfyn. Endvidere Tobaksgår-

den for lån af teknisk udstyr, når vi har manglet, Carsten Rosbæk for udlån 

af teknisk udstyr, Claus Ringer og Soundlight for teknisk bistand og lyd-

mand, Halkær Kro og Eskil Romme for samarbejde omkring kunstnere/

bands, Dorthe og Flemming for mange timers indsats i køkkenet, Keld Mo-

gensen for sponsorat af fisk i de år, hvor musikerne altid fik serveret fisk, 

fordi de nu skulle spille i et fiskerleje, tak til naboer og andre thorøhusere, 

der ganske gratis har stillet sengeplads til rådighed for musikere og tak til 

alle, der med råd og dåd har bidraget til, at jeg nu i snart 14 år har holdt 

skruen i vandet. Tak til alle jer, der er mødt op til koncerterne. Endelig og-

så tak til Jytte, der midt i det hele blev inddraget. 

Antallet 4-5 koncerter om året synes at være passende i forhold til forsam-

lingshuset øvrige og primære aktiviteter. 4 koncerter om året er tillige, 

hvad Statens Kunstråd som minimum forlanger i forhold til at yde økono-

misk støtte. 

Fredag d. 20. maj 2016 afholder vi koncert nr. 50. Altså en slags jubilæum. 

Vi får besøg af det 8 mands store Habadekuk. Et orkester, der i udlandet 

bliver præsenteret som Danmarks bedste party-band. Koncerten er samti-

dig en del af Habadekuk’s 10 års jubilæumsturne. Det bliver forhåbentlig 

en festlig aften med fuldt hus. Vel mødt. 
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Nye beboere på Markleddet 13 
 

Aroniabær gjorde udslaget. 

Katja (35), Torben (40) og Theo Nielsen (1½) er flyttet ind på Markled-

det 13 medio februar, så det er efterhånden en gammel nyhed. Men alli-

gevel skal de bydes velkommen her i bladet. Som alle andre huskøbere 

går man grundigt til værks inden slutsedlen underskrives. Parret havde 10 

punkter på tjeklisten, blandt andet naturen, men buskene uden for vindu-

erne gjorde udslaget Der er nemlig aroniabær i haven på adressen. Super-

bærret Aronia er en ægte sundhedsbombe. Spækket med vitaminer og 

antioxidanter styrker bærret kroppens immunsystem og dæmper aldrings-

processen. Og så smager det godt. Om det kan bruges af Thorø Snapse-

laug, må tiden vise. 

Katja og Torben kommer fra Gedved i Jylland, og efter en tid i Odense 

faldt valget på Thorøhuse. Katja er pædagog og overvejer at genoptage 

sit studie med en kandidatgrad i antropologi med at færdiggøre sit specia-

le. Torben arbejder i forskerparken i Odense. Lille Theo er optaget i bør-

nehaven Gustavsminde til oktober. Han fik sig en velfortjent middagslur, 

da fotografen var forbi. Velkommen til Thorøhuse! Tekst og foto BTO 
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En ny børnefamilie kommer til Thorøhuse 1. juni. Hurra! 

 
Ulla Christensen flytter ind i Kenneths hus på Skolebakken 7. 

Med sig har hun tvillingerne Tobias og Laurits på 14 år og Valdemar på 9 år. 

Valdemars kat Ludo flytter også ind og familiens store, søde rottweiler  

Tabasco på 6 år. 

Velkommen til Thorøhuse alle sammen. Foto følger i næste nummer. Bolette.  

Til venstre: Kenneths hus (foto: BTO) 

Annonce: 

Hus til leje Jacob Gades Vej 6: 

Skriv til Carlos Sørensen: 

casr@interacoustic.com 

Eller Ring til ham på: 

0041-79 953 66 60 
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Elsker du mig? 
Hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat? Hvorfor har en loppe ingen bukser? Hvorfor 

kan min støvle ikke tale? Hvorfor sidder øjet ikke i nakken? Hvorfor har en bu-

ko ingen vinger? Hvorfor hvorfor dit og hvorfor dat? Det er den lille dreng med 

de lyse lokker, der spørger. Han spørger om ALT muligt, indtil han til sidst får 

smæk og kommer på hovedet i seng. 

Den kendte børnebog om Spørge Jørgen, med en pædagogik som må siges at 

ligge temmelig langt fra den måde vi i dag anerkender børn på, rummer dog en 

pointe, som nok alligevel vil passe til alle tider, nemlig at den, som spørger, risi-

kerer, om ikke at få smæk og blive lagt i seng, så i hvert fald at blive afvist. 

Hvor mange skolebørn og studerende har ikke mærket ubehaget efter at have 

stillet et spørgsmål, hvorefter læreren eller professoren udstiller spørgerens uvi-

denhed eller på anden måde ydmyger ham eller hende i øjeblikket? Ét er at være 

udleveret en autoritets luner, og det kan være ubehageligt nok, men noget andet 

og langt mere risikabelt er det at stille det store spørgsmål, hvor man for alvor er 

udsat.  

At spørge et andet menneske: elsker du mig? 

I spørgsmålet: elsker du mig? er vi så udsatte, at vi som regel kun spørger, hvis 

vi er sikre på, at få det svar, vi ønsker. Helt sikre på at undgå den pinagtige situ-

ation ved den rungende tavshed eller blikket, der ser væk. 

Et sted i det Nye Testamente spørger Jesus Simon Peter, ikke bare én gang, men 

tre gange: elsker du mig? og jo flere gange Jesus gentager spørgsmålet, jo mere 

lyser tvivlen ud af ordene. Sagen er, at Peter, som jo havde svoret sin troskab 

mod Jesus, fornægtede ham. Tre gange fornægtede Peter Jesus, og for hver gang 

Jesus spørger: Peter, elsker du mig, klinger Peters fornægtelse med. 

Peter har lært sig selv at kende på en måde, som han ikke er stolt af, men som 

han nu må leve med. Det er ikke altid noget kønt syn at møde sig selv. Og sådan 

har det altid været. 

Gud spurgte de første mennesker efter, at de havde blæst højt og flot på hans 

ord, spist af æblet og gemt sig i haven: hvor var I, da jeg kaldte på jer? På sam-

me måde kunne Jesus have spurgt Peter: hvor var du skærtorsdag aften, Peter? 

Hvor var du? 

Sognepræst i Sønderby-Kærum Kirker Rikke Graff Pickardt Kristensen 

er inviteret af Thorøhuse Posten (red.) til at skrive en klumme, også i 

dette nummer. Billedet er taget fra www.assensprovsti.dk 
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For Peter var der ikke! Han havde travlt med at fornægte Jesus og med at gem-

me sig. Det ville være oplagt for Jesus at sende Peter væk, som Adam og Eva 

blev sendt ud af Paradisets have. Det ville være oplagt at vende Peter ryggen i et 

stille forsøg på at skjule sin egen menneskelige sårbarhed og skuffelse og vrede 

og sorg over, ikke alene Peters fornægtelse men også hans manglende evne til at 

træde frem og bede om tilgivelse. For Peter er en mand, som ikke umiddelbart er 

værd at samle på… 

Han har, Jesus, alt mulig god grund til, i overført betydning, at sende Peter en 

tur til de varme lande. Og Peter ved det. Det er slut… 

Og så er det alligevel ikke! Dramaet tager nu en skarp drejning. For selvom Je-

sus har gennemskuet Peters tvivlsomme kærlighedserklæring, sender han ham 

ikke væk, han vender ham ikke ryggen, men kommer i stedet med sin kærlig-

hedserklæring til Peter og med den hele tilgivelsen i én gestus; han lægger den 

fornemmeste opgave på Peters skuldre og siger nu: vogt mine får! 

Han siger med andre ord, alt det, der betyder noget for mig; alt det, som jeg har 

levet for og er gået i døden for; mit livsværk; lægger jeg i din hænder.  Pludselig 

fatter Peter Jesu ord, da Jesus siger dem for tredje gang: vogt mine får.  For lige-

som Peter tre gange har svigtet Jesus, sådan bliver Peter nu tre gange mødt af 

Jesu tillid. Peter møder tilgivelsens ord og genopstår i åndelig forstand fra de 

døde. Nu forstår han, måske først nu forstår han, hvad det vil sige, at elske – i 

Jesu Kristi navn.      Forårshilsen fra Pastoren                                                                                               
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Annalise Christiansen, Jacob Gades Vej 19, døde onsdag 

d. 6. april og blev bisat fra Kærum Kirke tirsdag d. 

12.april kl.11.00. 
Lise, som vi kaldte hende, blev 84 år. Født i 1932 i Assens og gift med 

Carlo skibstømrer fra Nyborg i 1955, så de nåede at holde diamantbryllup 

med brev fra Dronningen 26. december 2015. 

I 1956 flytter det unge par til Thorøhuse, hvor de i 10 år lejer sig ind på 

Jacob gades Vej 19, som de køber. 

Lise var som den tids kvinder først og fremmest mor til Torben 

(Saltoftevej 13) og Benny og hjemmegående husmor. Det betød stort set 

arbejde hele dagen. Manden af sted til skibsværftet i Assens og drengene 

at sted til skole. Så kunne hun også lige nå at hjælpe Poul-købmand ind i 

mellem rengøring og madlavning. 

Som Rikke præst sagde i sin tale til Lise: Hun havde det bedst, når hun 

kunne være noget for sin familie, drengene og Carlo og senere svigerbørn 

og børnebørn og oldebørn og kunne glæde dem med bagværk og mad, et 

velholdt hjem og en have med dejlige  blomster.  

Lise ville gerne med Carlo ud at fiske i den grønne båd Wicki, en 23 fods 

jessingjolle, men hun nægtede at spise 

andet end isingfileter, selv om Carlo 

fangede både ål og laks og fladfisk. 

Hun nød også tidligere weekendture til 

Genner Bugt, Dyvig og Haderslevfjor-

den og ture med bilen. Men hjemme var 

bedst med haven og hunden og lidt stra-

maj-håndarbejde. 

De sidste knap 5 år var Lise på Pleje-

hjemmet Æblehaven i Haarby. En lun-

gebetændelse skulle afslutte hendes liv.  

Som skik og brug er i Thorøhuse, var 

thorøhuserne mødt op i Kærum Kirke 

sammen med familien for på en blæsen-

de, kold, men klar aprilsdag, at sige far-

vel til Lise. Skrevet af Bolette.  



33 

 

Foto og tekst sendt til TP af  Lasse Lauridsen 

Saltoftevej 9 

 
Årsskrift 2016 fra Lokalhistorisk Arkiv er ud-

kommet - i år med en 10-siders beretning om 

Victor Blomme, skrevet af hans datter Anne 

Blomme. 

Tushtegningen, som Victor tegnede i 1946, hæn-

ger mellem vinduerne i Nora Blommes stue. Hun 

har besøg af Anna Lund, Jacob Gades Vej 2. 

Støt arkivets arbejde – bliv medlem. 75 kr./årligt. 

Henvendelse: prinsevej51@gmail.com  

Tekst og billeder sendt af  Marianne Hildebrandt 
Fotograferet af Victor Blomme i 1953  

UDBEDRING AF GYNGER OG 

KARRUSELLER TIRSDAG DEN  

10. MAJ KL. 19.00 

 

Efter endnu en hård stormfuld vinter 

skal der foretages en renovering af 

vores lille legeplads, håber der er nog-

le hjælpsomme hænder, som har et par 

timer i overskud til opgaven. Vi mø-

des på legepladsen kl. 19.00. 

Jeg kommer med nye legeredskaber, 

hvor der er behov for udskiftning, men 

ellers var tanken, at vi får spændt hele 

stativet efter og evt. udskifter kæder 

og bolte, hvor det er nødvendigt. 

Er der ideer til forbedring eller andre 

tiltag - så giv mig venligst et ring.  

Velmødt på Bylaugets vegne.  Lasse L 

Tlf. 2390 6812 

mailto:prinsevej51@gmail.com


34 

 

En gammel vise om Gullasch. 
Danmarks radio (TV) sendte 27. februar 2016 en serie ”Mellem to ver-

denskrige, Gullaschbaronen” . Dokumentaren handlede meget om de så-

kaldte Gullaschbaroner, der tjente uhyrlige summer af penge på kødkon-

serves af tvivlsom kvalitet. I udsendelsen hørte jeg et brudstykke af en 

revyvise om netop Gullasch, og da vores by har stærke forbindelser til 

Harald Plum, tænkte jeg: ”Det kunne være helt sjovt at bringe teksten her 

i bladet” .Og så gik jagten i gang, men ak , jeg måtte give fortabt. Heldig-

vis fik jeg hjælp af Musikbibliotekar Jørgen Kristensen på Jacob Gades-

vej. Han fandt den gamle vise med noder, og her følger teksten: 

 

Gullask! 

Kunsten at frembringe Guld i en fart, 

den har man kendt nu i tusind' Aar snart. 

Se, forhen en Guldmager, en Alkymist, 

tog sig med Fanden hver Nat et Slag Whist. 

Og naar saa den Lodne en Nat havde tabt, 

greb Guldmageren ham i Kardusen saa rapt: 

"Hør nu, Hr. Fanden med to Horn i Panden, 

nu lær' Du mig at gøre Guld! her er en Gryde og Kul, 

og jeg slipper Dig ikke, før Gryden er fuld!" 

Fanden sig vred, men han maatte jo te'et, 

og saa hældte i Gryden han rask 

Gravrust og Bly og lidt Knofedt og Spy - 

for da kendte man ikke - "Gullask!" 

Guld! men lidt rask, det er endnu vort Maal, 

Stadigvæk flammer der Guldmager - baal: 

Grosserer og Skopudser, Smed og Kopist 

ejer nu hver deres Gryde og Rist. 

Ja, Kunsten er gammel, Methoden er ny: 

nu bruges ej Gravrust og Knofedt og Bly. 

Ja, selv Hr. Fanden med to Horn i Panden  
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ej deltager direkte i'et. Nej, i vor oplyste Tid  

er der helt andre Veje for Guldmageriet: 

Smaa Frikadeller i Gryden man hælder 

og Kødstumper og Ruskom-snask. 

Lommen bli'r fuld af det pureste Guld, 

for nu laver man Guld a' "Gullask!" 

Førend man næsten har faat begyndt, 

saa har man kogt sig en Tønde fuld Mønt, 

og derpaa saa vipper man Tønden omkuld 

og la'r det rulle, det straalende Guld. 

man køber en Villa i Rosenborg-stil 

og Bill'der i Alenvis, Bøger og Bil: 

Ud kører Manden med Briller i Panden 

og Konen med Skindpels og Slør 

med deres flotte Chauffør. 

De skal bare en Aftentur til Helsinør. 

Bønder og Krikker i Vejgrøften ligger, 

smaa Vov-Hunde smadres pladask! 

Fart med Panik i og Horn med Musi i - 

kort sagt: saa dan fuldendt "Gullask!" 

Skuespiller Frederik 

Jensen, Gyldendal 

Den store Danske 
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Men saa en Dag er de kede af de', 

Villa og Bil er der ingen-ting ve', 

nej, Kællingen hun vil nu høj're paa Straa: 

Naa, der er altid Teatre at faa. 

"Aa hør, lille Mand: Vi har Penge som Græs, 

bliv Du Direktør li'-som han Schnedler S!" 

Saa farer Fanden i Panden paa Manden, 

og snart Direktøren han gi'er, 

naada, hvor Kunsten den sti'er! 

der bli'r ofret med Blomster og med Skilderier! 

Kunstnerisk Stil ja- til Skræk for "Vigilia",  

me amour og med Gnask og Damask. 

Fornem sublim Kunst og lummer intim Kunst - 

ja, kort sagt: Dramatisk "Gullask!" 

Guldet kan komme og Guldet kan gaa, 

Gæld har de fleste og Guld har kun faa. 

Der ligger dog Guld paa den alfare Vej. 

Buk Dig og tag det - det ligger for Dig! 

Ja, hen over Jorden de Guldflammer gaa, 

men vogt Dig, at ej Du Dig brænder derpaa- 

For saa griner Fanden med fem Horn i Panden, 

den gamle Spilopmager véd ganske fortrinlig Besked: 

det er endnu som den Gang ved Diglen han sled: 

Det Guld, som kommer for let i to Lommer, 

fordamper som Regel for rask. 

Lommen er fuld, og Du tror, det er Guld, 

og - hvad er der saa: bare "Gullask!" 

Tekst til visen: Anton Melbye & co, Musik (vals): Olfert Jespersen, sunget 

af Frederik Jensen ved Sommerrevyen 1915. 

NB: Faktisk findes der endnu en vise om Gullasch sunget af Frederik 

Buch. Den bringes ved en anden lejlighed, hvis vi finder den. 

Tekst: Bjarne Toft Olsen, Research: Tak til Jørgen Kristensen 

Gullasch i en moderne 

og mere lækker version 
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Søndag d. 17. april døde Helen Marie Pedersen,                   

Lundshøje 1, 91 år gammel med børnene omkring sig. 
 

Der blæser en frisk forårsvind ind over Thorøhuse, og solen skinner smukt. I 

løbet af mandagen bliver flagene hejst på halv i hele byen. Det går fra hus til 

hus: Helen døde i går. Sådan er det i Thorøhuse. 

Og sådan har det været altid med Helen. Nærhed og tryghed. Hun havde sine 

børn omkring sig hele livet. Kurt med Elsebeth på Ålevejen, lille Helen med 

Dieter i Fiskerstræde og Birte med John på Saltoftevej. Kun Hans med Kate 

lidt længere væk i Vedstårup. 

For Helen var familien - børnene, svigerbørnene, børnebørnene og oldebør-

nene det vigtigste i livet. Helen var samlingspunktet i familien, hvor alle blev 

modtaget og favnet med stor kærlighed. Helen nåede at være tæt på sine 8 

børnebørn og 15 oldebørn og kunne fortælle levende og vidende om dem alle 

sammen. 

Helen var en rigtig thorøhuser. Hun var 2 år, da familien flyttede fra Glams-

bjerg til Thorøhuse. Hun gik både i den ”lille skole”, 1.-4.klasse, på Skole-

bakken 3, og i den ”store skole”, 5.-

7.klasse på Saltoftevej 2. Helens mand 

Oscar boede på Fælleden 7 og gik i 

samme klasse som Helen, og de havde 

allerede dengang et godt øje til hinan-

den. Efter konfirmationen kom hun ud 

at tjene. Vigtigst var det i Odense, hvor 

Oscar efter endt læretid hos Gros i As-

sens, fik arbejde hos Bøgh Jørgensen 

som smed. Hun ville være tæt på ham. 

I 1946 bliver Helen og Oscar gift og 

flytter i 1949 ind på Lundshøje 1. Oscar 

arbejder som smed på Tobaksfabrikken, 

og Helen passer hjem og børn, for i lø-

bet af de næste 7 år kommer de 4 børn 

til verden: Kurt, Birte, Hans og lille  

Helen. 
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Helen fortalte i sit 90 års interview her i Thorøhuse Posten, at hun altid 

havde det bedst hjemme i huset. Børnene skulle være glade. Hun var 

tilfreds med det, hun havde. Hun elskede at lave mad til familien og 

holde sit hus. Da Oscar døde i 1999, blev hun aldrig alene, for familien 

lavede bare arbejdsdage hos hende og ordnede det grove have- og hus-

arbejde m.m., mens Helen lavede mad til dem alle. Alene hyggede hun 

sig med at sidde i sofaen og strikke og brodere, at bage småkager og 

være lidt i haven og gøre rent i huset. Nyheder og vejret i TV var nok. 

Her det sidste stykke tid har Helen ind i mellem sagt til sine børn, at 

hun havde levet længe nok. 

En blodprop sluttede hendes lange, fine liv. Nu står huset tilbage og 

sukker efter Helen, og børn og svigerbørn og børnebørn og oldebørn og 

thorøhusere skal ikke længere bare gå ind ad den altid åbne dør. 

        

 Skrevet af Bolette. 

Bisættelse i Kærum Kirke lørdag den 23.april. Foto Bolette Eggers. Det er også Bolette 

der har taget billedet på forrige side. Det stammer fra et interview med Helen i Thorøhuse 

Posten i anledning af 90 års fødselsdagen 31. oktober 2014. De to andre personer til højre 

er Hanne og Jørgen Vetterlain, venner af familien og derfor med til bisættelsen. Jørgen 

var feriedreng fra Grønland hos Helen og Oscar for 49 år siden. Se Thorøhuse Posten 1. 

maj 2013 
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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.  

  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 

 

Suppleant  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.thoroehuse.dk  (udlejning og aktiviteter) 

 

 

 

Thorøhuse d. 1. februar 2016 
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Vidste du, at Bjørn Birkely 

har fået lavet sin presenning 

til båden, så den næsten er 

som ny. Du ved den blå pre-

senning på den gule båd. Han 

glæder sig til at få den i van-

det. Waoo! Den skal vi to sidde 

på sammen med alle ven-

nerne. Åh, hvor skønt med 

ny presenning. Det rumler 

allerede i min mave ved 

tanken om at sidde på den. 

Kreative sjæle har lavet denne 

”fissemann” (synderjysk dialekt for 

fugleskræmsel) af skrald på stranden. 

En flad fodbold, en laset kasket , en tom 

flaske og plastikpatronhylstre udgør 

fissemandens outfit. Hvem kan oplyse 

navnet på kunstneren? 

Den faldt to timer efter at fotografen 

havde været der. (BTO) 


