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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. oktober 2019 

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

Redaktøren har ordet. 

Allerførst velkommen til en ny annoncør.  Riise Flemløse Spare-

kasse har meldt sig på banen med en annonce i nærværende 

blad. Tak for det og tak for donationen til Forsamlingshuset. Sam-

men med donationen fra Fynske Bank har det været muligt at 

købe en digital mixerpult.  

En svendeklub har været på spil i vores lokalsamfund og en af de 

helt markante og synlige beviser på sammenhold og frivillighed 

var skrotningen af skibsvraget Delfinen. En øjenbæ er væk og 

den smukke udsigt over Drejet er genetableret.  Forleden talte 

jeg med en lokal Thorøhuser, der sagde næsten ordret sådan:  

Forleden dag da jeg skulle herover for at bade var det som om 

der manglede noget, men jeg kunne ikke sige hvad det var. Først 

efter lang tid gik det op for mig at Delfinen var væk. 

Men hvad skal vi så snakke om her i Thorøhuse når vores hade-

objekt nummer 1 er væk? Ja vi har da heldigvis Verka som stadig 

ligger ude i sundet. Gad vide om svendeklubben også har mod på 

den? 

Bjarne Toft Olsen 

mailto:btols48@gmail.com
mailto:btols48@gmail.com


5 

 

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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 Æblefestival 

Den store Æblekage bagedyst 

i Thorøhuse Forsamlingshus . 

Søndag d. 13. oktober 2019,  kl. 14.30- 16.30. 

Entre: 25 kr.  incl. kaffe og smagsprøver.  

Dommerpanel udvælger de 3 bedste kager. 

( Grethe  Jensen tidl. CupCake,  Dorthe Sørensen Thorøhuse, Kirsten 
Hasseltoft Larsen Thorøhuse) 

Overrækkelse af præmier. 

 Alle slags kager med ÆBLER er velkomne og afleveres til bordet se-
nest kl. 13.30.  

Tilmelding til at deltage i  konkurrencen  

senest d. 1. oktober til Lise Arnecke , telf. 29462114.  

Alle er velkomne.  
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Skybrud i Thorøhuse 

 

Poul Kastrup på vej fra Lundshøje 6 til Ålevejen 3 under et vold-

somt skybrud. Sendt af Jørgen Eeg 25. juni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samme skybrud forårsagede også lynnedslag flere steder i Assens 

og på vejen mellem Assens og Thorøhuse  var der en del gadelam-

per der ”gik i sort”. Her er det en lampe på Ålevejen, der afventer 

reservedele ifølge Knud Wismann. 

 

Foto. Jørgen Eeg 
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En Svendeklub har set dagens lys. 

Nyeste tiltag i Thorøhuse er en såkaldt ”Svendeklub”. Der er hver-

ken vedtægter, formand eller kasserer, men derimod en masse akti-

viteter. Der er etableret en ”lånebørs”, hvor man kan tilbyde andre 

sit værktøj  eller udstyr, sin hjælp til et projekt  eller en 10 meter 

lang stige.  Mange er facineret af motorcykler, så  en to tre blev der 

arrangeret en aftentur til Middelfart. Og en fodboldkamp skal der 

også være plads til, så der blev indkaldt til kamp 23. juni på Drejet. 

Se billederne  længere inde i bladet. 
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Dødsfald. 

Carl Berthelsen, der boede i Thorøhuse på Ja-

cob Gadesvej , er død 81 år gammel. ”Calle” 

som han hed i folkemunde, var en berømt fod-

boldspiller og kendt fra blandt andet landshol-

det, hvor han fik 21 kampe for Danmark.  

Han boede sammen med sin hustru Birte i Odense i sine sidste år efter 

at han var fraflyttet Thorøhuse. Han blev ramt af demenssygdommen 

Alzheimer. BTO 

 

Utak er verdens løn. 

Der har i år været rigtig meget run på udlejningerne af forsamlingshu-

set og i særdeleshed i forbindelse med konfirmationstiden. Der er 

som bekendt en 3-års regel, der gælder for medlemmer. F.eks. var der 

d. 13. maj i år 6 henvendelser på leje af forsamlingshuset d. 13. maj 

2022. Og endnu værre, 7 henvendelser på leje af huset d. 26. maj 

2022. De fleste har fundet ud af, at det er med at være om sig for at 

komme ”først til mølle”, som er det princip, der bliver håndhævet 

med kirurgisk præcision. Jeg er blevet bombarderet med mails og 

sms’er samt telefonopkald - nærmest om natten. Jeg har udmærket 

forståelse for, at man bliver frustreret, hvis man ikke har fået sit store 

ønske opfyldt, men det kan altså ikke lade sig gøre at gøre alle tilfred-

se. Det ville ellers være dejligt. Men når man så tilmed skal modtage 

sure opstød fra nogen, der ikke kan forstå, at netop deres sms eller 

mail ikke var den første, der tikkede ind, så 

kan man godt indimellem overveje sin frivilli-

ge indsats.           Jytte 
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40820030 

Allan Olsen solo – udsolgt i Thorøhuse Forsamlingshus. 

Koncerten med Allan Olsen lørdag d. 22. februar 2020 meldes ud-

solgt med 150 billetter. Koncerten bliver uden spisning, og der op-

sættes stolerækker.  

Allan Olsen turnerer fra september 2019 til marts 2020 rundt i hele 

landet og optræder i 49 forsamlingshuse. Billetterne blev udbudt på 

Ticketmaster i begyndelsen af maj og på nuværende tidspunkt er 

der kun få forsamlingshuse, der ikke kan melde udsolgt. Vi glæder 

os i bestyrelsen over at have fået denne mulighed for igen at kom-

me på landkortet med et kulturelt arrangement. 

Jeppe 
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Ny digital mixer konsol til forsamlingshuset efter økono-

misk støtte fra Rise/Flemløse Sparekasse og Fynske Bank. 

Forsamlingshuset har købt en ny digital mixerpult, således vi kan 

honorere de krav, der følger med tiden og de udfordringer, der er 

med et større orkester, hvor medlemmerne måske spiller flere in-

strumenter. Vi er blevet moderne og digitale. Tidligere på året mod-

tog vi efter ansøgning og til formålet 10.000 kr. fra Rise/Flemløse 

Sparekasse og senest har Fynske Bank bidraget med 15.000 kr. Ud-

styret skal benyttes ved koncerterne, 

men styrer også alle mikrofonerne og 

instrumenterne ved vores Cabaretfor-

estillinger. 

Jeppe 
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Aktivitetskalender Thorøhuse 

Forsamlingshus efterår 2019.  

 

Mandag d. 2. sept. kl. 19  Svendeklubben 

Tirsdag d. 3. sept. kl. 18  Fællesspisning (biksemad) 

Onsdag d. 11. sept. kl. 19  It Cafe 

Mandag d. 16 sept. kl. 19  Svendeklubben 

Mandag d. 23. sept. kl. 1830 Sy og Strik 

Onsdag d. 25. sept. kl. 19  It Cafe 

Fredag d. 27. sept. kl. 18/20  Koncert med spisning – Mynsterland (DK) 

 

Mandag d. 7. okt. kl. 19  Svendeklubben 

Tirsdag d. 8. okt. kl. 18  Fællesspisning 

Onsdag d. 9. okt. kl. 19  It Cafe 

Mandag d. 21. okt. kl. 19  Svendeklubben 

Tirsdag d. 22. okt. kl. 1830  Sy og Strik 

Onsdag d. 23. okt. kl. 19  It Cafe 

 

Mandag d. 4. nov. kl. 19  Svendeklubben 

Onsdag d. 6. nov. kl. 19  It Cafe 

Fredag d. 8. nov. kl. 18  Ålegilde 

Mandag d. 11. nov. kl. 18  Fællesspisning 

Fredag d. 15. nov. kl. 18/20  Koncert (Baltic Crossing (DK, UK, FIN) 

Mandag d. 18. nov. kl. 19  Svendeklubben 

Onsdag d. 20. nov. kl. 19  It Cafe 

Mandag d. 25. nov. kl. 1830  Sy og Strik (sidste gang 2019) 
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Søndag d. 1. dec. kl. 13-16  Julestue 

Tirsdag d. 3. dec. kl. 19  It Cafe (sidste gang 2019) 

Onsdag d. 4. dec. kl. 19  Cabaretmøde 

Tirsdag d. 10. dec. kl. 18  Fællesspisning - julefrokost 

 

 

 

Bestyrelsen 
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Årets bryllup i Thorøhuse 

Rikke Dalskov Andersen og 

Egonn Falke Hansen  har sagt JA 

til hinanden.  

Vielsen foregik den 29. juni på 

en slæbebåd i Assens Marina og 

brylluppet blev (selvfølgelig) 

holdt i Forsamlingshuset her i 

Thorøhuse.  

Redaktionen ønsker de nygifte 

et stort til lykke. 

Foto. Hanne Yderstræde 
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Redaktionen har modtaget en henvendelse fra en læser: 

Kære Bjarne Toft Olsen. 

Jeg er gammel Thorøhuser og læser Jeres fortrinlige thorøhuse posten hvert kvartal 

med stor interesse. Derfor undrer det mig  at august nummeret endnu ikke er kom-

mer. Hvornår bliver det ud udgivet? 

 

Mine forældre, min broder og jeg boede på hjørnet af Jacob Gadesvej og vejen ned 

til forsamlingshuset, lige over fo Berner. 

Det var fra 1947 til 1957 og huset blev kaldt for trekanten, hvilket gav mig øgenav-

net Jørgen trekant.  (Jørgen var ked af sit øgenavn skulle jeg hilse og sige, Red) 

Med venlig hilsen og god weekend  

Jørgen Kræmer  

Hvem husker Jørgen?  Jeg har svaret ham, at bladet nok skal komme. 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

 

Frækhed! I aftes ca 20:30 holdt der en grå Ford Escort i vejen for os da vi skulle 

Tyveri på Ålevejen 

mailto:asv@yard.dk
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svinge ind på Ålevejen. Bil-

dørene stod åbne og 2 unge 

mænd sprang rundt, hoppe-

de ind i deres bil og bakkede 

tilbage, så vi kom forbi. Idag 

konstaterer vi at gadenav-

neskiltet er stjålet! Har an-

dre set noget i aftes, der kan 

hjælpe på sporet???  

Sendt af Jørgen Eeg Søren-

sen (12. juli kl 20:17) 

 

Jørgens hjemmelavede skilt 
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Mynsterland  

i Thorøhuse Forsamlingshus  

fredag d. 27. september. 

 

Pladsen på den lille scene i forsamlingshuset bliver trang, 

når det 12 m/k store danske Mynsterland ensemble fredag 

d. 27. september optræder i Thorøhuse Forsamlingshus. 

Mynsterland siger om sig selv: 
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Mynsterland er mønsterbrydere på den danske musiksce-

ne: de vil bevise at pop-musik ikke behøves at laves af én 

mand på en computer, men derimod har bedre af at blive 

lavet i fællesskab med akustiske instrumenter mellem hæn-

derne.  

De lader sig inspirere af den danske folkemusiktradition og 

balancerer elegant på skuldrene af 300 års musikhistorie, 

hvilket giver deres nutidige ørehængere en tyngde og for-

bundethed med det universelt menneskelige.  

Orkesteret, der består af et dusin unge mennesker, har 

med deres bragende sceneenergi, medrivende udstråling, 

og passion for at lave musik, der kommer alle ved, bevist 

sig som forgængere for den akustiske musiks frembrud og 

som noget fuldstændig unikt. 

Koncerten bliver som sædvanligt med mulighed for spis-

ning af en 2-retters menu kl. 18. Koncerten begynder kl. 

20.  

Billetterne til koncerten koster 150 kr. Menuen koster lige-

ledes 150 kr., og billetter bestilles på tlf. 22871053. 

Jeppe 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

På initiativ fra ”Svendeklubben” -  
en fodboldkamp 

Pia Kölner sender hermed lidt foto dækning fra fodboldkam-
pen den 23. juni. Der var knap 20 deltagere, 2 hold, både 
barn, unge og ældre. 
Der blev spillet til ca 16.00 med en pause, hvor der blev tan-
ket op i forsamlingshuset. 
Vejret var godt, der kom også tilskuere, der klappede begej-
stret. 
En herlig eftermiddag, der sagtens kan gentages.  
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Tekst og foto: Pia Kölner, Skolebakken 
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Onsdag den 3. juli skulle dommen eksekveres. Delfinen skulle dø. 

Igen var det Svendeklubben der var initiativtager til at skrotte det 

gamle skibsvrag. John Pedersen var arbejdsleder og Bolette havde 

skaffet ejerens underskrift på at skrotningen var i orden. Stor tak til 

Jens Holmegaard—det er ham med rendegraveren og tak til alle de 

frivillige. Ebberup Vognmandsforretning klarede den miljømæssige 

bortskaffelse af vraget for 6200 kr.  Det var helt afgjort anstrengel-

serne og pengene værd. 

Tekst: BTO Foto: Jeppe Nielsen og BTO 
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Ny delfin på Drejet 

Aldrig så snart som den ene Delfin er forsvundet, ja så dukker der 

en ny op. John Pedersen på Markleddet fandt et skelet på Drejet af 

noget der i alt fald ikke var et marsvin.  

Efter kontakt til Fjord&Bælt centeret i Kerteminde blev ”sagen” 

sendt videre til Fiskeri-og Søfartsmuseet i Esbjerg. Her ønskede man 

liget udleveret til nærmere undersøgelse. Her er man sikker på, at 

det er en delfin. Man skriver om det interessante fund:  

Der er delfiner i Lillebælt af og til. De seneste år har der næsten 

hvert år været delfiner forbi. Så det kan sagtens lade sig gøre. Lige 

nu er der eksempelvis en delfin nede i Sønderborg fjord. Der er jo 

mange fisk i Lillebælt, så når først de er her, så bliver de ofte ret 

længe.  
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Adgang til private strande , veje og stier i det åbne land. 

Realdania udgiver et magasin Bolius som alle kan abonnere på. I 

seneste nummer af 4. juli kan man få svar på en lang række spørgs-

mål, for eksempel: 

• Må boligejere spærre deres strand af? 

• Må hunde og heste gå på private strande? 

• Må man lave bål på en privat strand? 

• Må man bade fra en privat strand? 

Du kan finde svar på alle spørgsmålene her: www.bolius.dk 

https://www.bolius.dk/maa-boligejere-spaerre-deres-badestrand-af-1738  

Foto: John Pedersen 

https://www.bolius.dk/maa-boligejere-spaerre-deres-badestrand-af-1738
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Ja den invitation var da fristende og det blev da også 

en hyggelig eftermiddag hvor omkring 34 deltog. 

Hans Henrik og Bjørn Birkely leverede musikken 

Foto: Hanne Yderstræde  
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Bylauget inviterede til sommerhygge i Forsamlingshuset. 

 

Torsdag d. 11.juli fra 15.00-17.00 samledes 34 thorøhusere til lidt 
gratis sommerhygge. 

I år havde vi købt lidt is og lidt vafler og lavet lidt kaffe på kanderne. 
Et sanghæfte med thorøhusesange var blevet fabrikeret til lejlighe-
den og en ”gammel” thorøhusemusiker Hans Henrik var blevet ind-
kaldt.  

Vejret var ikke til terrassen, som vi havde planlagt, så det blev in-
dendørs, men sangglæden blev ikke mindre af en smule regn.  

Alle sangene findes i Thorøhusebogen nr. 3 fra 2013. 

Tekst: Bolette, fotos sendt af Hanne Yderstræde 
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§18 turen gik i år til Baagø.  

25 thorøhusere 70+, 80+, 90+ på udflugt. 

Thorøhuse Bylaug havde igen i år søgt Assens Kommune og fået be-
villiget midler til at tage på tur. Det er øremærkede statsmidler. 

Bente og Bolette fra bestyrelsen havde i år lavet et oplagt valg tæt 
på. 

Vi mødtes ved færgelejet kl. 9.45 onsdag d. 5.juni.  

Superbrugsen havde lige afleveret vores frokost, som havde stået i 
kølerum om natten. Super service. 

På den anden side af den 30 minutters sejltur til Baagø holdt Poul 
Nielsen klar med den nye ”Grisevogn” med plads til ca. 30. 

Meget professionelt udleverer han kort over øen til alle med rund-
turen tegnet ind, så vi kan følge med.  

Vi kører forbi de velholdte fiskerhuse på sydsiden og videre østpå 
forbi velholdte sommerhuse og vinker til Kisser, en tidligere 
thorøhuser, som bor på Baagø. 

Videre gennem Baagø by og helt op til nordspidsen. Poul Nielsen, 
70+, kører traktoren, som ”Grisevognen” er fastgjort til. Han gør 
stop undervejs og fortæller godt om sin ø og dens historie og de 20 
fastboende og alle turisterne. På tilbagevejen fra nordspidsen gør vi 
stop ved kirken, hvor der også er fine toiletter. 

Nu er vi fremme ved frokoststedet ”Hestestalden” med bord-bænke
-sæt udendørs, men i tilfælde af regn masser af plads indendørs i 
det sjove, fine landbrugsmuseum. 

Her er også selvbetjening til øl og vand og flere fine toiletter. 

Vi aftaler at Poul henter os 14.30.  

På turen tilbage til færgelejet besøger vi den russiske nonne og hen-
des fine, lille kirke med de mange ikoner. Hvad laver en russisk non-
ne alene på Baagø?  
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Poul Nielsen fortæller at det var husprisen, der gjorde Baagø til inde-
haver af en Russisk Ortodoks kirke, hvor der bliver holdt bryllup og 
barnedåb. 

Ved færgelejet får vi medbragt kaffe og kage og en lille en til halsen 
før afgang til Assens kl. 16.00. Kiosken har desværre lukket pga. val-
get. Der kan man købe fine varer fra Baagø Gårdslagteri. Men det kan 
også gøres oppe i Baagø By, som nogle gjorde. 

Tilbage i Assens kører flere af bilerne forbi Assens Arena for at stem-
me til Folketingsvalget og vi får afprøvet den særlige service at stem-
me som gangbesværet. Så kommer 3 valgtilforordnede ud til bilen 
med ”stemmelokalet”. 

Det var en solrig, fin § 18 tur til en dejlig nærliggende seværdighed: 
Baagø. 

Skrevet af Bolette. (se billeder næste side) 
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Kavalkade 

af billeder 

fra §18-

turen til 

Bågø 
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Foto: Bolette Eggers 
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 23. JUNI 2019 

HOS PALLE 

Deltagere: Bolette, Palle, Margrethe, Lasse, Bente. Afbud fra Jør-

gen. 

Referat af mødet 23. april 2019: Er godkendt og har været ophængt i info-

skab siden april. 

2. Evaluering af aktiviteter siden sidst: 

Landsbyambassadørmødet 2.maj. Bolette deltog. Det årlige 

møde på Gl. Avernæs er frugtbar evaluering af erfaringer og 

nye ideer. 

Erhvervskonference 16. maj på Gl. Avernæs. Palle og Pernille 

og Jørgen Eeg deltog. Den var knap så spændende som året 

før. Men vi deltager fortsat. Gode muligheder for uformelle 

kontakter til politikere og embedsværket. 

§ 18 turen til Baagø. 25 deltagere. Vejret var i top. Den guidede 
tur var fin for aldersgruppen, 70+80+90+. Medbragt fro-
kost, kaffe og kage var ligeledes en god løsning til denne 
tur. Vi søger igen til næste år. 

Fællesmøde med Forsamlingshuset i Borgergruppen. Referat 
udsendt 12.6.2019. De to årlige møder er vigtige for samar-
bejdet og planlægning af fælles aktiviteter. Den nyetablere-
de ”Svendeklub” er en god opfindelse for hjælp til aktivite-
ter.  

3.  Aktiviteter i den kommende tid: 
 ”Delfinen”, den strandede båd på Drejet. Underskrift i hus 

fra ejeren. Fjernelse overgået til ”Svendeklubben” med be-

hørigt ansvar for miljø og helbred. John Pedersen er tovhol-

der. Økonomien styres af Bylaugets kasserer. John har plan-

lagt skrotningen til denne sommer. 
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 Is og kaffe på terrassen ved Forsamlingshuset. Restbeløb fra 

§ 18. Forsamlingshuset er bestilt til torsdag d. 11. juli 2019 

kl. 15.00-17.00. Lasse laver indbydelse. 

4. Nyt fra formanden: 

 Legeredskaber på græsset ved p-pladsen. Forslag fra Merethe 

Vesterboe. Bestyrelsen besluttede at huske at tage det med 

på fællesmødet med Forsamlingshuset d. 9.dec. 2019. 

Assens Kommune og Landdistriktsrådet kårer for 11. gang Årets 

landsby i Assens. Skal vi søge? Ansøgning senest 11.aug. 

Tema: Årets Landsby 2019 kræver at landsbyen har sat fokus på 

sundhed og velvære og dermed gør en aktiv indsats for at fremme fæl-

lesskabet og det gode liv i landsbyen. Bestyrelsen besluttede at søge. 

Bolette laver ansøgning. 

Renovationsbilen på Fiskemaen og oprydning på p-pladsen, be-

handlet i Borgergruppen. Det nyopsatte p-skilt er overflø-

digt. Bolette skriver til Freddy Nielsen, Entreprenørgården. 

 Bogkassen. Laves af ”Svendeklubben”. Tovholder: Lasse og 

Mogens. Kommer. Placeres på kanten af p-pladsen ved Fi-

skemaen. 

”Bestille en betjent/fartkontrol”. Bolette kontakter Kommunen. 

Dragefestival i Efterårsferien. Initiativ fra ”Svendeklubben”. 

Måske.  

5.  Nyt fr øvrige b-medlemmer: Palle: rykker for kontingent og 
annoncer. 
6.  Medlemmer: 158 pt. 
7. Økonomi: Kassereren fremlagde økonomien. 
8. Thorøhuse Posten: § 18 turen, Bolette. Referat af b-møde, Bo-
lette og Jørgen. Billeder af skrotning af ”Delfinen”, hvis det lykkes 
inden deadline 25. juli. 
9. Anden PR: ingen 

10. Evt.: Næste møde: torsdag d. 19. sept. kl.10.00 hos Lasse. 
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Æbelø 4. AUG.  

En lille gruppe på 7 deltagere tog søndag d. 4. aug. turen til 
Æbelø. Vejret var omsider passende, og turens højdepunkt 
var synet af havørnen i "på sin gren i sit træ". Desværre var 
det kun Eli og Ib sammen med Jeppe fra Thorøhuse, der 
havde mulighed for at deltage på dagen, men Jeppe forven-
ter at lave en tur igen næste sommer. 

Billedet er fra en drikkepause på den sidste del af turen, der 
endte med at være på 17 km. vandring inkl. vadning. 

Foto og tekst: Jeppe Nielsen med teksten: Drikkepause på Æbelø-

turen 
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Thorøhuses vejboder: 

Saltoftevej 3 

 

Foto:  

Bjarne Toft  

Olsen 

Saltoftevej 2 

Saltoftevej 13 

 

Flere vejboder på  

næste side 
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Thorøhuse Vej 35 

 

Slippen 3 

Jacob Gades vej 
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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. 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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Ja men søde ven, der 

er jo kun plads til en 

af os. Hvor vil du så 

sidde? 

Grus 

Sådan en smuk sid-

deplads vil vi da og-

så gerne have her i 

Thorøhuse 


