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Kære læser. 
Så kom der en mere i fælden… 
Forleden aften da vi sad og nød vores aftensmad, kom der en 
kæmpe stor og lang blokvogn kørende igennem vores skarpe sving. 
Han kom nu ikke langt, den stakkels tyske chauffør, men sad, som 
mange andre før ham, uhjælpeligt fast. Han forsøgte i næsten en 
time at komme igennem, for derefter at komme væk, men ak. Hvis 
han skulle undgå at ødelægge mere stråtag, vælte mure, skubbe 
sten væk m.m. så sad han fast. 
Endelig, med gode thorøhuseres hjælp og råd til den stakkels 
svedende mand, kom han fri og kunne læsse sine varer af på en 
privat parkeringsplads, denne gang ”kun” med et beskadiget 
stråtag !! Han måtte bakke hele vejen tilbage… 
JAMEN HVORFOR SKER DETTE DOG GANG PÅ GANG… 
Skal der være bedre skilte, bedre placeret, eller måske en banner 
over vejen eller skilte med neonlys?? Tjah... jeg håber der er nogle 
med en anden kasket på end mig, som kan arbejde for at løse dette 
problem. 
           Hanne 

DEADLINE TIL NÆSTE  AVIS: D.15.1.08 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja, det er jo trods 
alt bedre, at det er 
båden og ikke 
broen der kommer 
op ved højvande…. 

Fotograferet af Finn Nancke 

Mange stod i kø for at få billetter til ålegildet. De var solgt  
efter 15 min. Hvorvidt der var nogle som overnattede i camperen 
for at komme først i køen, må stå hen i dette uvisse... 



 
  
 
1 ) Thorøhuse Bylaug har søgt Trygfonden om 295.000,- til design, 
konstruktion og fremstilling af en flot og transportabel badebro, som 
kan blive til glæde for mange danskere rundt om i landet, idet 
tegninger og rettigheder vil overdrages til Trygfonden såfremt den går 
ind i projektet. 
 
Det må være det samme problem mange steder i landet, og det er år 
efter år der bøvles med pælespuling og brobygning. 
 
Den skal kunne "søsættes" med for eksempel en traktor . 
 
Såfremt der er nogle beboer, som har gode  ideer,  kan de godt 
begynde at skitserer dem, idet der er kommet besked om, at de 
behandler sagen primo december. 
 
 
2)  Der er givet afslag på udvidelse af svineproduktionen på de 2 
ansøgte placeringer i Saltofte, og Bylauget har fået gebyr for indsigelse 
i ovennævnte sag retur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Søndag d. 9 marts kl. 11-15 er der igen loppemarked i 
forsamlingshuset. 
Som sidste år, er det muligt at købe en stand til 50,- og der vil også 
kunne købes kaffe / kage. 
Vil du købe en stand og / eller bage en kage, så henvend dig til Dorthe 
på tlf. 64713651.  
Nærmere info i næste Thorøhuse Post, men sæt allerede nu X i 
kalenderen…. 



 
 

 

DER BYGGES OM OG UD OG 
TIL OG NYT I STOR STIL I  
VORES LILLE  FISKERLEJE. 
 
GODT MAN KAN FÅ SIG EN 
RIGTIG LAAAANG SENG AT 
SOVE I HVIS DET KNIBER…. 



 

Aktivitetskalender for Thorøhuse  
Forsamlingshus. 

Efterår / vinter 2007. 
 
 
Fredag d. 2. nov.   Ålegilde 
 
Lørdag d. 17 nov.   Koncert 
 
Søndag d. 2. dec.   Julestue 
 
Lørdag d. 29 dec.   Juletræsfest 
 
Mandag d. 31 dec.  Muligvis fælles nytårsfest 
 
       
 
Samtlige arrangementer vil blive opslået på lygtepælene 
når tiden nærmere sig. Her vil man kunne læse yderligere. 
 

Den lille fyr har været uheldig i sin 
jagt på føde, og er kommet til at 
sidde fast i hækken. 
Redningsmanden i svinget fik en 
unik oplevelse af at komme så tæt 
på en rovfugl. 
 
     Poula 



 

 
 
SØNDAG D. 11 NOVEMBER  

KØRER LENE OG SØRENS BUS 
TIL TYSKLAND PÅ EN LILLE 
INDKØBSTUR. 
 
SNAPSELAUGET VIL 
MEDBRINGE SMAGSPRØVER, 
SOM OLDERMANDEN HER PÅ 
BILLEDET ER VED AT 
FREMSTILLE, OG DER VIL KUNNE KØBES RUNDSTYKKER OG 
KAFFE I BUSSEN. 
 
VI KØRER FRA BUSSTOPPESTEDET PÅ SALTOFTEVEJKL.9.00 
MED FORVENTET HJEMKOMST KL. 16.00. 
 
NÅR VI HAR HANDLET, KØRER VI TIL ET HYGGELIGT STED 
HVOR VI KAN KØBE FROKOST, OG DEREFTER KØRER VI 
HJEM. 
 
TILMELDING HOS OLDERMAND POUL KASTRUP 64714675 
ELLER HOS SKRIVER HANNE YDERSTRÆDE 
64711008/30281008 
 
SENEST D. 5.11 

 

TILMELD DIG HELLERE I DAG END I MORGEN,   
70 KR. PR. PERSON, OG SÅ KOMMER DU OGSÅ MED HJEM. 

 



 

      NYHEDER FRA LAG 

      

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

Den lokale aktionsgruppe (LAG Assens) er nu i fuld sving. Vi har 
efterhånden afholdt 4 bestyrelsesmøder og der er især her i 
opstarten et stort arbejde med at blive enige om strategien samt 
finde frem til de temaer som gruppen vil koncentrere sig om det 
kommende år. Vi har fået en forhåndsgodkendelse fra ministeriet og 
har dermed også fået tilsagn om såvel penge til fremtidige projekter 
samt til administration. 
 
De penge der er til rådighed i år bliver overført til næste år således 
at der bliver ekstra mange penge at dele ud af i 2008. Vi har 
endvidere allieret os med en koordinator fra Landdistrikternes 
Fællesråd, Merethe Juul Thysen, som skal hjælpe os både med det 
administrative samt med formulering af strategier og temaer. 
 
Strategi og temaer forventer vi at præsentere på et borgermøde i 
Køng forsamlingshus d. 14. november – mødet vil blive annonceret 
nærmere i dagspressen. 
 
Afslutningsvis kan vi nævne at vores hjemmeside –  
www.lag-assens.dk – er i luften. Her kan I bl.a. læse referaterne fra 
bestyrelsesmøderne samt strategi, temaer osv når de nu bliver 
godkendt. Endvidere er der adgang til diverse materialer, der 
fortæller nærmere om Lokale Aktions Grupper. 
 
God fornøjelse og vel mødt i Køng. 
 
Merete og Bjørn  



      

 

  
Så er det atter ”CABARET ” tid, instruktøren har netop  
lagt sidste hånd på konceptet med titlen: 

 ”DEN KA` VI OSSE LI”. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Prøverne er startet med et veloplagt og forventningsfuldt team, som 
allerede ved første læseprøve viste indføling og forståelse for 
tekstarbejdet, så nu håber vi blot på at undgå sygdomsperioder i 
lighed med sidste sæson ,som var særdeles besværliggjort med 
mange sygdomsfravær og hvor flere aktører stod på scenen på selve 
premiereaftenen, iklædt influenza, halsbetændelse etc. Men det 
opdagede vores publikum vist aldrig. lige nu er humøret højt hos de 
8 aktører i cabaret gruppen, siger instruktøren Tony, som lover at 
komme med nyt i næste nummer af Thorøhuse Posten. Dog kan vi 
allerede nu afsløre, at FREDAG  D.7 MARTS 2008,  løber 
Cabaret’en hen over den lille scene i Thorøhuse Forsamlingshus, 
forhåbentlig med en fyldt sal. Skulle det vise sig at kunne bære to 
forestillinger, ja så er gruppen parat til det ,og såmænd også gerne 
tre ,ligesom den gerne tager ud i oplandet  hvis nogen ønsker det. 
 
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen, vi tror der bliver rift om 
pladserne. Oplysning om forudbestilling af billetter vil følge i næste 
nummer af Thorøhuse posten. 
      Stoooor teaterhilsen 
      Cabaret gruppen 

Instruktør Tony Christensen 
på arbejdsuge i det sydlige. 
I de tænksomme, hårde  
arbejdstimer, kom ideerne 
nærmes flyvende... 



”Ambitionen er ingen ambitioner” 
 

  Ny floorballklub stiftet i Ebberup  
 
EBBERUP: Stort set alle har på et eller andet tidspunkt i deres liv 
stiftet bekendtskab med det. 
 
De fleste nok i deres skoletid hvor det nærmest var hof-spillet, når 
idrætsundervisningen var trukket indenfor i gymnastiksalen eller i 
hallen.  
Det yderst sjove, medlevende og intense spil, hvor man farer rundt 
med en plastikstav i hånden i kampen efter den lille hvide hullede 
bold. Spillet der refereres til er floorball, som i folkemunde nok er 
bedre kendt som hockey.  
 
Lystbetonet 
 
I Ebberup har det i et stykke tid været muligt at stifte bekendtskab 
med sporten. 
 
Hver fredag aften fra klokken 19-21 samles en flok ivrige entusiaster i 
Ebberuphallerne om det hurtige spil.  
 
Med musikken flydende ud af højttalerne i baggrunden bliver der 
spillet med høj puls, intensitet og ikke mindst med højt humør. 
 
For manden bag den nystartede idrætsgren, Rasmus Dorph 
Bendtzen, er det især vigtigt, at det er glæden ved at samles om 
spillet, der er i centrum.  
 
- Vi spiller for at have det sjovt. Vi har ingen ambitioner om at have 
ambitioner og det skal udelukkende være lystbetonet at være med, 
fortæller en forpustet Rasmus Dorph Bendtzen i en kort pause i 
spillet, inden der igen bliver gået til stålet - på den gode måde.  
 
God oplevelse 
 
Indtil videre er der cirka tolv spillere, fordelt på begge køn, der har 



været forbi Ebberuphallerne fredag aften. Det eneste krav for at 
kunne være med er, at man kan være med på et voksent niveau.  
- Floorball er et spil hvor alle kan være med. Niveauforskellen på os 
amatører er meget lille, så alle vil få en god oplevelse med spillet, 
fortæller Rasmus, der ligger vægt på at klubben er for bredden. 
 
Har man interesse i at prøve kræfter med den sjove og yderst 
motionsgivende sport, skal man være hjertelig velkommen til at møde 
op i Ebberuphallerne fredag aften.  
 
Bliver man fanget af sporten, vil det kun koste omkring 350 kroner, til 
dækning af halleje, for en hel sæson der løber fra september til maj. 
Vil man vide mere, kan man også ringe og få en snak med Rasmus på 
nummeret 20 89 07 00 eller sende en mail til: Rasmusdbgmail.com. 
 
Initiativrig tilflytter 
 
31-årige Rasmus Dorph Bendtzen og hans hustru Karen flyttede for 
halvandet år siden ved et tilfælde til det Vestfynske fra Nørrebro i 
København. Efter en familieforøgelse blev drømmen om at skifte 
andelslejligheden og brændpunktet Nørrebro ud med et hus i rolige 
omgivelser så stor, at jagten på det perfekte hus sendte dem til det 
idylliske fiskerleje Torø Huse. Her er huspriserne noget mere spiselige 
end i hovedstadsområdet.  
 
Rasmus savnede dog et sted, hvor man kunne spille floorball, som han 
igennem flere år har dyrket. Da der ikke var nogen klubber i 
lokalområdet, tog tilflytteren selv initiativet til at starte en klub. Ved 

lidt ivrigt benarbejde fik han igennem 
Vestfyns Firmaidræt skaffet udstyr. 
Tid i den ene af hallerne i Ebberup 
blev booket, og spillerne blev skaffet 
ved mund til mund metoden. Således 
blev klubben en realitet. 
   
   Rasmus Dorph Bendtzen  
       
   

 
 
 



Bliv medlem af 
Kærum-Sønderby Lokalhistorisk Forening 

og støt en god sag. 
 

Vi har fået lov til i Jeres blad, at gøre opmærksom på vores lokalhi 
storisk forening. 
Kærum-Sønderby dækker de gamle sogne Kærum og Sønderby,  
hvilket område vil sige: 
Torøhuse, Saltofte, Kærum, Melby, Sønderby, Sønderby Bjerge, Aa, 
 Ebberup og Mosemarken. 
 
Arkivet har til huse i lejede lokaler i Spinderhuset, Prinsevej 51, 
Ebberup. 
Vi har til opgave, at indsamle (aktivt eller passivt), registrere og 
opbevare Kærum og Sønderby sognes historiske materiale til 
eftertiden. Personalet, som består af 9 personer, arbejder ulønnet 
for arkivet. 
 
Der er åbent den første tirsdag i hver måned kl. 19.00 �  21.00, juli 
 md. dog kun efter aftale. 
 
Arkivet har i løbet af året forskellige arrangementer og udstillinger. 
 
Det årlige kontingent for medlemskab af Kærum-Sønderby 
Lokalhistorisk Forening er 
 

kr. 60,- incl årsskrift 
 
Tilmelding kan ske til kassereren på tlf. 6474 1671, eller ved vores 
kommende udstilling den 17. november kl 13 -17. 
 
Der vil blive lagt eksemplarer af vores årsskrift ned i Torøhuse  
Forsamlingshus. 
 
Med venlig hilsen 
Jørgen Madsen 
Formand 



 

 

borsch (for 6 mennesker) 

Der er to måde at lave suppen på: enten med kød, eller uden

(vegetar). 

Her er ingredienser: 

3-4 l vand 

500 g kartofler 

3 gulerødder 

300 g marineret rødbede 

1 stykke løg 

2 tomater 

4 fed hvidløg 

Creme fraiche 

500 g oksekød (eller svinekød) 

En halv hvidkål 

Kødet koges i 3-4 liter vand i ca. 20 minutter. Kødet tages ud, og 

bouillonen bruges til at koge kartofler og hvidkål i (disse skal skæres 

i små bid). Gulerødder, løg, hvidløg og tomater skæres i små stykker 

og stuves på en pande i 5-7 minutter. Bagefter skal det hele (også 

kød terninger) ned i gryden med kartoflerne og koges sammen i 15-

20 minutter. Ca. 3-5 dl. Rødbedesaft fra glasset røres i gryden 

Suppen skal serveres med creme fraiche på (dog skal creme fraiche 

ikke komme i selve gryden, men først i tallerkenerne). 

God appetit!      Olga, Jacob Gades Vej 

 



 
 
 
Finn Nancke og undertegnede, har i længere tid puslet med tanken 
om et fælles hus, lokale eller værksted, til fælles brug for alle i  
Torøhuse. 
 
Meningen er, at kunne samle alle de maskiner, som vi alle bruger 
en gang hvert 5. år, i dette hus, sammen med trailere, stiger og 
hvad der ellers kunne være af interesse.  
 
For få år siden havde de ældre juniorer den skik, at samles ved 
Gobio for at sludre om løst og fast. Det ser vi ikke rigtigt mere. 
Måske kunne et sådant brugerhus blive afløseren for det, et listigt 
sted, hvor man kunne komme med sine små og store problemer, 
både menneskelige og tekniske. 
   
Interesserede kunne betale et årskontingent på f.eks.100,00kr, og 
derved få nøgle og rettighed til brug af alle stedets maskiner. 
 
Man kunne så, ligesom visse boligforeninger bruger i fælles 
vaskerier, hænge sit nr. ud for den maskine eller trailer man 
ønsker at reservere. 
 
Vi kunne foreslå et sted som bagsiden af Gobio, hvor der står lidt 
skure i forvejen, eller Torø`s gamle garage, eller måske et skur på 
fællesloddet. 
 
Vi er overbeviste om, at det ville gavne sammenholdet og forbedre 
dialogen i Torøhuse. 
      Finn Nancke & Gunnar Jacobsen 
 
 
På bylaugets vegne udtaler formand Niels Nielsen, at ideen til et 
fælleshus er et storartet forslag, som bylaugets bestyrelse vil  
behandle inden næste Thorøhuse Post udkommer. 
      
          redaktionen 



 

En kvinde født med en violin. 
Nej? det kan nok ikke lade sig gøre, men sådan virkede det faktisk. 
Endnu en fantastisk aften i  Thorø Huse forsamlingshus. Et band 
der gav en oplevelse som man ikke glemmer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
  Violinisten var som  ud i et      
  med sit instrument. 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
Stifteren af folkemusikgruppen The Duhks fra Winnipeg  
Leonard Podolak (til højre i billedet.) 
har udtalt til Fyens Stiftstidende: 
At turnere med et folkband, det er så absolut ikke et 
trick fra bogen "Sådan bliver du hurtig rig ". Det handler meget om 
dedikation og kærlighed til en musik, som man vil ofre sig for.  
 
Og man må sige, at det med kærlighed til musikken, det udtrykte  
de også i deres musik og optræden. 
(Jeg er glad for at jeg ikke blev hjemme og så vild med dans.)      
           Hilmer 

En trommeslager der tævede løs 
med de bare næver på sine 
instrumenter, og frembragte nogle 
lyde og rytmer der var så 
anderledes 



Hej alle thorøhuserne!! 
 
Jeg hedder Lena og jeg er kommet fra Rusland, nemlig fra Sankt-
Petersborg for at studere dansk på Syddansk Universitet. Jeg bor i 
Torø Huse hos Hanne og Bjørn. Det er jeg lykkelig for og jeg vil 
meget gerne sige tak en gang til!!  
Det er ikke den første gang jeg er i DK, for jeg læser dansk som 
hovedfag på uni i SPb. Der er 7 studerende mere i SPb og 8 i 
Moskva, som læser dansk. I kan se at der ikke er så mange. Det er 
så fedt at læse sådant et sjældent sprog! Faktisk er det det første 
spørgsmål (”hvorfor læser du dansk??!”) jeg får når jeg kommer til 
DK. 
Jeg skal bo her 1 måned mere, går på universitetet i Odense, og ser 
det rigtige danske liv!! 
Nu har jeg en dejlig chance for at fortælle lidt om mit land. Rusland 
er ikke kun koldt vejret og vodka, der er en masse mere! Believe 
me!! Først og fremmest er der store smukke byer med lang historie. 
Selv bor jeg i Sankt Petersborg med dens berømte museer og 
gallerier og lyse natter.  
Så jeg vil meget gerne anbefale alle at besøge min by!! 
 
Men nu her vil jeg snakke lidt om forskel mellem vores to lande. 
Håber det kan hjælpe dem, som finder tid og rejser til Rusland. 
Først vil I undre jer over vores trafik. Der er alt for mange biler på 
gaderne og alt for mange mennesker! Folk har så travlt og løber sin 
vej hele tiden, så der findes ikke nogen tid for at smile (jeg mener 
stadig på gaderne). Men det betyder ikke at vi, russere, er så kolde 
og uhøflige! Overhovedet ikke!! Men det er bare sådan. Man kan ikke 
se det store forskel mellem de unge. 
Klubber, fester, uni – det gør vi det 
samme i Rusland.   

 
 
Her spiser vi russisk ” borsjtj”   som jeg 
har lavet til familien. (De kunne rigtig 
godt lide det….) 



Livet er blevet meget bedre i Rusland i de sidste 10 år. Men der er 
stadig mange fattige mennesker. Det er ærgerligt, desværre. Så I 
skal altid passe på jeres punge. Men det skal man gøre altid, ikk?  
 
Jeps, det var lidt info om Rusland her, jeg må stoppe nu. 
Hvis det går fint, så skal jeg måske skrive noget mere næste gang. 
 
Mange hilsner 
Lena Kutsevolova 

 

 

 

 

 

Søndag d. 7-10 stillede en håndfuld friske fyre på stranden til 
bro-nedtagning. Det gik fint med hårdt arbejde, ufrivillig 
vandgang og et par Thorø snapse til at holde varmen med. Tak til 
alle for indsatsen.  
           Hanne 

   



 

 

 

 

 

Rigtig mange thorøhusere var mødt op til rejsegilde på vores nye  
badebro. Der blev hygget med øl, vand og Thorø-snapse,  
samt indtaget adskillige pølser. 
En hyggelig og velbesøgt eftermiddag, hvor bro-tovholder Bjørn Birkely  
bød velkommen og fortalte lidt om gangen i brobyggeriet. 

 
 

                                                                                                                                                        
Hvad synes du om 
pølsen Niels ? 

Kirsten prøvede, som den 
eneste ved broindvielsen, 
den nye flotte badebro. 

Den dram 
sku´jeg da 
godt nok 
vente længe 
på... 

 
Der blev spist og 
drukket og hygget... 



 

Vedr. (manglende ) trafiksikkerhed og kommunens mulige 
vilje til dette. 
Gå ind på www.assens.dk, klik på vej og trafik, klik på trafiksikkerhed 
og du er på rette spor….. 
Jeg håber rigtigt mange vil bruge de to minutter det tager at udfylde 
materialet. 
                           Uffe Pihl 

Folkemusikkoncerter 
 
Så har vi den sidste af årets koncerter i forsamlingshuset d. 17. nov. Vi 
slutter med en sand virtuos på concertina, Padraig Rynne fra Irland. 
Han kommer sammen med en lille håndfuld dygtige musikere. Tillige 
vil singer/songwriter Sean Needham fra Donegal, Irland underholde. 
Han er bl.a. kendt for at spillet en række koncerter med 
verdensnavnet Tracy Chapman. 
 
Fra arrangørerne skal lyde en tak til Keld Mogensen for at have 
sponsoreret fisk til middag for musikerne, til de der har haft musikere 
indlogeret (ingen nævnt, ingen glemt), til Hanne for design af billetter, 
til Hilmer for tryk af billetter og plakater, til Jensby Radio for billetsalg, 
Lokalavisen for spalteplads,  til Carsten Rosbæk, når vi har manglet et 
par kabler eller mikrofoner osv.  
 
Endelig også her en tak til promotor Eugene Graham, København, der 
med sin ”næse” har haft sans for de ”rigtige navne” til vores 
forsamlingshus og for vederlagsfrit at have skaffet lydmand til 
koncerterne. 
 
Forhåbentlig vel mødt til koncert i forsamlingshuset også næste år. 
 

      
    

 
   

 
 



 Thorø Huse i japansk TV.   I juli måned sidste år besøgte 
et japansk TV-selskab Danmark. De var også i Assens og i Thorø 
Huse. Temaet var iflg. oplysningerne tangoen og musikken omkring 
tangoen, hvorfor "Tango Jalousie" helt natuligt kom i centrum. Derfor 
forfulgte de sporet af Jacob Gade for at få en del optagelser om ham 
og der, hvor han levede.    

Via en japansk journalist med bopæl i Danmark, Shigeo Taguchi, blev 
vi kontaktet, om de måtte komme og fotografere Jacob Gades Hus og 
lave nogle optagelser ved huset. Da vi er i besiddelse af nogle fotos af 
Jacob Gade i huset og ved sin havelåge, blev de meget ivrige og 
begejstrede, men huset blev også en del af optagelserne.    

Efterfølgende har de taget en del smukke naturoptagelser rundt om 
Thorø Huse, over mod Torø og havnen - både fra Nyhuse og fra 
bakkekammen mod Saltofte, hvor vi slap for at få en svinefarm 
placeret.    

Der var også brugt en hel dag på museet i Assens, men i udsendelsen 
er det kun Jacob Gades violin, som vises.    

Her i september - mere end 1 år efter - har vi fået en DVD med ½ 
times udsendelse, som har været vist i japansk TV. Det forventes, at 
den også vil blive genudsendt.  Der er tale om en meget smuk 
udsendelse baseret på musik og meget smukke naturoptagelser fra 
vort lokalområde med "Tango Jalousie" som underlægningsmusik - 
ingen tale, kun korte japanske undertekster. Desuden en "piano 
sonata" af Grieg samt "Den lille havfrue" af Alexander Zemlinsky med 
flotte optagelser fra København.  Alt i alt en rigtig fin "turist-film" om 
Danmark, som vises på smukkeste vis. En dygtig fotograf, som har 
forstået at fotografere glitrende solskin i bølger, bøgetræer, og mange 
andre måder og skabt en smuk og drømmende atmosfære og billede 
af Danmark.    

Skulle der være nogen, som er interesserede i at se DVD'en, kan man 
låne den hos os.    

Annette og Palle Isaksen JGV 22.       



 
….. 

 

 

KONDICYKEL 
Let brugt motionscykel, 7 år 
gammel, kan afhentes gratis. 
 
Merethe Broen Jensen 
Lundshøj 4 
Thorøhuse 

  
 
Er til salg for 62.000 kr.   
 Hør nærmere hos Bjørn og Hanne  
 på tlf. 64711008 / 22641391  

 

 

 

1000 tak  
fordi I har  
købt figner i  
min bod. 
Håber vi ses  
til næste  
år. 
Sif og mor 
 

OBS !!! 
 
Det kan være farligt for 
en ke l t e  t h o r øhuse re s 
helbred, at melde sig som 
frivillig hjælper til Tønder 
festival... 

 

 
Søger en gulvbassist til at spille folkemusik. Vi er Tony på 
mandolin, Bjørn og Tanja på violiner og Hanne på guitar. Ring til 
Tony på tlf. 63710274 hvis du har lyst til at spille glad 



Lille Snollested. 
 

I mine yngre dage boede jeg et par år i landsbyen Lille 
Snollested.         
Landsbyen husede vel i alt 300 sjæle og var en skøn 
blanding af nyt og gammelt. 
Som ny i landsbyen var det morsomt at iagttage landsbyens 
liv og trivsel. 
 
Det der undrede mig mest var nok, at jeg efterhånden som 
jeg lærte folk at kende, fandt mange pudsigheder. 
Byens slagter kunne tilsyneladende ikke lide kontorist 
Nielsen og det kneb også med fabrikant Sørensen. 
Byens charmerende Else havde et horn i siden på både 
Sonja og Ellis. Til gengæld kunne Lise ikke holde Søren og 
Anette ud. 
Jo mere jeg betragtede byens indbyggere jo flere 
fordomme fandt jeg. 
Ved selvransagelse, kunne jeg også finde nogle stykker, jeg 
ikke var vild med. 
 
Kunne det virkelig være rigtigt at alle havde problemer med 
alle, sådan så det næsten ud. 
En klog mand fra landsbyen få mil derfra, præsten Josef 
Engel blev kontaktet af Lille Snollesteds byråd, som bad om 
hjælp, til at løse problemerne. 
 
Præsten indkaldte alle landsbyens indbyggere, til møde i 
kroen.  
Mødes indhold var kun et stort tegnet ”spørgsmålstegn”.  
 
Alle talte om mødet, og hvad det mon gik ud på, og så godt 
som alle mødte op. 
Præsten holdt en lille bøn om næstekærlighed og sluttede 
med et amen. 
 



 
 
Efter en stund, hvor snakken gik livligt, tog præsten igen 
ordet og bad alle synge med på to sange fra Højskole 
Sangbogen. 
Efter sangene og diverse skålen, bad han 1/3 del af selskabet 
bytte stol med tilfældige personer, ved de andre borde. På 
den måde fik de fremmødte pludselig andre end deres egne 
koner og venner til bords. 
 
Det viste sig hurtigt, at eksperimentet lykkedes, folk talte 
med deres nye ”naboer” og inden længe spredte præsten 
igen folk. 
 
Meget sent og efter mange interessante samtaler, folk 
imellem, sluttede man med sangen ”sku gammelt venskab 
rent forgå”, og folk gik hver til sit med en følelse af at have 
medvirket til en bedre dialog i fremtiden. 
 
Nu antyder jeg ikke, at vi har det på samme måde her i 
Torøhuse, ---men, måske kunne ideen også bruges her hos 
os. 
 
Jeg har telefon nummeret på præsten. 
 
   Tilflytter fra Lille Snollested  
          Gunnar Jacobsen 



   TELEFONLISTE  
       

    BYLAUGET: 
 
 

FORMAND:  NIELS NIELSEN           64714661 
KASSERER: LILLIAN JENSEN          62623721 
SEKRETÆR: BOLETTE EGGERS          64712674 
MEDLEM:  MARGRETHE VESTERGAARD        64713868 
MEDLEM:  TONY CHRISTENSEN          63710274 
SUPPLEANT: SØREN POULSEN          64722910 
SUPPLEANT:  BRIAN MYNTMANN          64712097 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         FORSAMLINGSHUSET: www.thoroehuse.dk 
 

FORMAND:  PREBEN PETERSEN          64711751 
KASSERER:  JOHNNI JENSEN          64713651 
SEKRETÆR:  PAULA FALLESEN          64714577 
MEDLEM:   JEPPE NIELSEN           64711053 
MEDLEM:  OLE NIELSEN           64711044 
MEDLEM:   FINN NIELSEN 
MEDLEM:   ANJA LARSEN           64713342 
SUPPLEANT:  EVA CHRISTENSEN          64712876 


