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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: 23. april 2018 

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

Redaktøren har ordet. 

Godt nytår. Sådan skrev redaktør Hanne Yderstræde i Thorøhuse Posten 

i bladet februar årgang 2008.  I bladet dengang for 10 år siden var der 28 

sider med nyt fra byen. Jeg faldt over aktivitetskalenderen fra dengang. 

Der var en halv side med hele 8 arrangementer i forsamlingshuset i de 

kommende 5 måneder. Den halve side kan vi under ingen 

omstændigheder nøjes med i dag. I dette blad er der næsten to sider med 

39 arrangementer i vores forsamlingshus. Det er bare så dejligt at være 

en del af den udvikling. Jeg vil bestræbe mig på at komme til så meget 

som muligt, men det hele kan jeg ikke overkomme. 

Også for 10 år siden kunne vi præstere en cabaret: ”Dem ka´ vi osse li”, 

dog kun med én forestilling og med Per Ryge Pedersen ved klaveret. 

Den tradition har heldigvis bidt sig fast. I år bliver der to forestillinger 

også med Per Ryge ved klaveret. Læs omtalen inde i bladet og køb billet 

i god tid. 

Og så følger jeg op, også med et godt nytår i år 2018. Tak til vores 

trofaste annoncører, der gør det muligt at udgive bladet og omdele det 

gratis til alle i Nyhuse og Thorøhuse 

Bjarne Toft Olsen 

P.S. Hvis du vil genlæse de gamle numre af Thorøhuse Posten, ja så 

findes de på Bylaugets hjemmeside. 

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

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

 ww w. boegskov-v vs. dk  

mailto:mal@boegskov-vvs.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
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”Glæden ved musi kken i højsædet ” 

”Syng med” matine, alle de gamle skønne sange fra den danske sangskat. 

 

Thorøhuse Forsamlingshus, 

 

søndag d. 18/2 2018 kl. 13.30  –  ca.16.00 

med indlagt kaffepause. Pris for hele denne skønne eftermiddag 125,- 
pr. person. Inklusiv kaffe/kage. 

Bent Østergaard: Den glade Assensdreng med den vidunderlige

 klarinet og den smukke saxofon. 

 

Ole B. Larsen: Jazzdrengen fra Odense, der i denne sammen-

 hæng spiller guitar og synger med på omkvæ-
 det. Ole var med i Fynsk Harmoniforvirring. 

 

Peter Sørensen: Den glade harmonikaspiller fra Skagen, der 

 også har spillet i Fynsk Harmoniforening, og 
 været fast musiker hos Fisker Thomas i 11
 år.  
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P.T.E. - band 

Gunnar Jacobsen, Jacob Gadesvej  har sendt følgende: 
 
I forlængelse af Kim Runes dejlige billeder i Thorø Huse Posten om stære og 
svaler, kan jeg berolige fugleelskere. 
Svalerne har for første gang i mit gamle liv ændret landingsplads. 
Der står en ældgammel vandgran på Vagns grund, vindblæst, så der næppe er 
en gren ud mod havet, alle grenene peger ind mod land. 
Her har svalerne i sommer benyttet disse grene som landingsplads. 
En gruppe på vel 30 stk. øvede sig i at lande på grenene, mange blev væltet 
ned på grund af blæsten, men de blev ved med at lande hele dagen. 
Det var vel at mærke før ledningerne blev revet ned. 
Gode gamle Darwin teorier virker stadigvæk, man indordner sig. 
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Aktivitetskalender Thorøhuse 

Forsamlingshus forår 2018.  

Tirsdag d. 9. jan. kl. 19  Sy og strik 

Onsdag d. 10. jan kl. 19  It Cafe 

Fredag d. 12. jan. kl. 18/20 Koncert med spisning. Konservatoriets         
     Folkemusiklinje. 

Mandag d. 15. jan. kl. 18  Fællesspisning 

Onsdag d. 17. jan. kl. 19  It Cafe 

Søndag d. 21. jan. kl. 14  Foredrag. Bjørn Birkely fortæller om sin tur på 
     Caminoen 2017. 

Onsdag d. 31. jan. kl. 19  It Cafe 

Onsdag d. 7. feb. kl. 19  It Cafe 

Tirsdag d. 13. feb. kl. 18  Fællesspisning 

Onsdag d. 14. feb. kl. 19  It Cafe 

Søndag d. 18. feb. kl. 13.30 Bent Østergaard Trio. ”Syng med Matiné”. 

Onsdag d. 21. feb. kl. 19  It Cafe 

Torsdag d. 22. feb. kl. 18  Generalforsamling Thorøhuse Forsamlingshus 

Tirsdag d. 27. feb. kl. 19  Sy og strik 

Onsdag d. 28. feb. kl. 19  It Cafe 

Mandag d. 5. marts kl. 18 Fællesspisning 

Onsdag d. 7. marts kl. 19  It Cafe 

Fredag d. 16. marts kl. 18  Cabaret med spisning 

Lørdag d. 17. marts kl. 18  Cabaret med spisning 

Tirsdag d. 20. marts kl. 19 Sy og strik 

Onsdag d. 21. marts kl. 19 It Cafe  

Torsdag d. 22. marts kl. 18.30 Generalforsamling Thorøhuse Bylaug 
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Fredag d. 23. marts kl. 18/20 Koncert med spisning. Filippo Gambetta (I) og 
     Gangspil (DK). 

Onsdag d. 28. marts kl. 19 It Cafe 

Onsdag d. 4. april kl. 19  It Cafe 

Tirsdag d. 10. april kl. 18  Fællesspisning 

Onsdag d. 11. april kl. 19  It Cafe 

Søndag d. 15. april kl.14  Koncert med Fionia Folk Big Band 

Mandag d. 16. april kl. 19  Sy og strik 

Tirsdag den 17. april kl.19 Strandrensning 

Onsdag d. 18. april kl. 19  It Cafe 

Onsdag d. 25. april kl. 19  It Cafe 

Onsdag d. 2. maj kl. 19  It Cafe 

Mandag d. 7. maj kl. 18  Fællesspisning 

Onsdag d. 9. maj kl. 19  It Cafe 

Tirsdag d. 15. maj kl. 19  Sy og strik 

Onsdag d. 16. maj kl. 19  It Cafe 

Fredag d. 1. juni kl. 18/20 Koncert med spisning. Le Vent Du Nord, (Can). 

Lørdag d. 23. juni kl. 18  Sankt Hans arrangement 

        

 

 

 

  
  
  

  
 Bestyrelsen 
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40820030 

På en flot  

sensommerdag -  

den 6. november - 

blev der gravet pæ-

le ned til at gå på 

og med en enkelt 

siddeplads også. 

 

Foto og tekst:  

Palle Isaksen 
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Landdistrikternes Fællesråd 
 

Landdistrikternes fællesråd er en almennyttig, partipolitisk neutral in-

teresseorganisation  (NGO), der arbejder for at samle og udbrede vi-

den om  landdistrikterne og yderområderne.  

Læs mere på https://www.landdistrikterne.dk/ 

Under overskriften: ”Medlemmerne får ordet” kan man blandt andet 

læse borgmester Søren Steen Andersens ind-

læg :  “Landsbyfællesskabets gener ligger i os, og det skal vi få det bed-

ste ud af igen.”  Her fortæller borgmesteren om  landdistriktsudvikling 

og aktivt medborgerskab. 

Læs hele artiklen her:  

https://www.landdistrikterne.dk/wp-content/uploads/2017/11/

Medlemmerne-f%C3%A5r-ordet_afsnit-3.pdf 

Man kan både blive medlem og/eller får tilsendt et nyhedsbrev, hvis 

man ønsker at følge  Landdistriktsrådets arbejde. 

https://www.landdistrikterne.dk/
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33 kulturmiljøer incl. Thorøhuse  
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I 2009 blev der lavet en rapport over 33 kulturmiljøer i Assens Kommune, som 
dog ikke blev endeligt konfirmeret i Byrådet. Se hele rapporten her https://
www.assens.dk/media/3322/registrering-af-33-kulturmiljoeer.pdf 
  
I den nyeste kommuneplan indgår de 33 kulturmiljøer i arbejdet med den kommu-
nale planlægning og udviklingsplaner, hvorved der også vil kunne ske ændringer 
for os i Thorøhuse. 
Den gennemførte SAVE-registrering er en del af processen mod, at der må for-
ventes supplerende vejledning til Lokalplanen fra 1994, hvor der strammes op på, 
hvad vi må og ikke må, når vi vil renovere vores huse og gøre dem mere moder-
ne, miljørigtige, isolere med nye vinduer, opnå mere lys via tagvinduer, kviste osv. 
  
Bylauget er i gang med at undersøge, om man f. eks. i teknisk forvaltning allerede 
nu er begyndt at stramme op, selv om der ikke er besluttet noget af politikerne. 
Bylauget undersøger det, for at vi som borgere og boligejere ved, hvilke regler, 
der gælder for os. Vi vil sikre, at det er fælles retningslinier, som er besluttet og 
har været til høring hos os – og det ikke er nogle embedsmandsholdninger, som 
den enkelte sidder og administrerer efter på et udefineret grundlag. 
  
Målsætningen er jo også at stimulere turisterne til at besøge vores perle af en by 
– men er det vores interesse som borgere i byen? Det vil vi også følge med i i 
Bylauget.    Palle Isaksen – okt. 2017 
 
 
 
 
 

Nej Til Kystnære Vindmøller 
 

 
Hvis man ønsker at skrive under på en protest mod Havvindmøllepark Lillebælt 
Syd kan det blandt andet gøres digitalt. Op mod 3000 har allerede skrevet under.  
 

Her er linket du skal sende videre til venner, bekendte og familie: 
http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/underskriv-nu 

https://www.assens.dk/media/3322/registrering-af-33-kulturmiljoeer.pdf
https://www.assens.dk/media/3322/registrering-af-33-kulturmiljoeer.pdf
http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/underskriv-nu
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“Havelgen” skal transporteres til Assens Marina, hvor mari-
nakranen løfter den op. Der bliver den skilt ad og transporteret 
med lastbil til Svendborg Søfartsmuseum, hvor den skal over-
vintre.  
Keld bugserer den til Assens Marina med bundgarnsjollen. 
Ejeren af Havelgen Martin Dannevang følger med i Havelgen. 
På billedet trækker Keld den fri af Nyodde på Thorø med sin 
kegnæsjolle.  
Det hele skete torsdag d. 14.december.  
Tekst: Bolette Foto: Eli Vestergaard.  
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

Thorøhuse Posten har modtaget følgende: 

Orienteringsløb på Thorø  

I 1994 blev der lavet et orienteringskort over Thorø, få år efter at Fyn var 

blevet landfast med øen. Orienteringskort fremstilles af orienteringsidræts-

folk, og kortene udmærker sig ved at være uhyre præcise og detaljerige.  

Siden 1994 er kortet til stadighed blevet opdateret, bl.a. med hjælp fra den 

navnkundige Thorø/Plum-kender Esben Brage, der var medlem af OK Mel-

far, orienteringsklubben i Middelfart, der har lavet kortet. 

Sidste år besluttede vi at lave en helt ny udgave af kortet, fordi vi har mulig-

hed for at bruge meget fine grundmaterialer, f.eks. splinternye luftfotos og 

overfladescanninger af terrænformerne. 

Overfladescanningerne kunne se således ud:   

Derefter har vi gået mange ture hen over øen, der hvor det har været tilladt, 

og med hjælp fra GPS noteret alt, hvad der har været af interesse for os. Det 

er buskadser, moser, hegn, spor, store sten, huse, alt, hvad der skiller sig ud 

fra omgivelserne. 

Det hele er sluttelig blevet " rentegnet", så der er kommet et kort ud af det, 

som orienteringsløbere - og forhåbentlig andre - kan bruge til finde vej med. 

mailto:asv@yard.dk


17 

 

Et orienteringskort er sam-

mensat af 5 farver: 

Det grønne og hvide viser 

bevoksning, 

det gule er områder uden 

høj bevoksning, 

det blå er mere eller mindre 

fugtigt, 

det brune tegner et billede 

af konturerne og 

det sorte er noget menne-

skeskabt.  

 

 

Kortet over Thorø er usædvanligt, selv for orienterere, fordi vi har valgt en 

ækvidistance på kun 1 meter. Det betyder, at der kun er 1 meter i højdeni-

veauforskel mellem to højdekurver. Det normale er 2,5 eller 5 meter, men på 

Thorø er så mange spændende små bakker og fordybninger, især i den 

nordlige eng, at vi måtte vælge 1 meter for at vise terrænet. 

Kortet er i A4 format. 
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Det har været 

interessant at føl-

ge Thorøs udvik-

ling gennem åre-

ne: Der er kom-

met rigtig meget 

nyt land fra Fi-

skerhusene ned 

mod Thorøgård, 

og udligningen af 

kysten foregår til 

stadighed. Inde 

på det nye land er 

opstået det ene 

kær efter det an-

det i de lavninger, 

som vinden ska-

ber. Den store kystsikring med sten og klitroser på vestsiden af Thorø virker 

tilsyneladende godt. Den eneste erosion ser ud til at være ved Vesterborg, hvor 

vandrere går ned ad klinten. Nyodde og Gammelodde har det hårdt. Gammel-

odde bliver gnavet stille og rolig fra nord.  
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Når vi sammenligner vores ældre kort med det nyeste, kan vi se, at havet har 

ædt 2-4 meter af odden. Der er heldigvis noget at tage af endnu, men beskyt-

telsen af Fiskerhytten med store sten i vandkanten har forhindret undermine-

ring af huset. Det virker, som om Nyodde stille og roligt synker i havet. Tidli-

gere var der en god og farbar sti helt ud til havnen, men nu skal der waders til 

for at gå hele vejen. Stien er stadig rimelig fast, men næsten 100 meter af den 

er under vand.  

Er det mon på grund af klimaforandringer? Måske ender Thorø om nogle årti-

er med at være en bananformet odde, fra Thorøhuse over Thorøgård til Kor-

set. 

OK Melfar har i årenes løb lavet adskillige træninger på Thorø, men vi synes, 

at det nye kort over Thorø er så spændende, at vi har søgt og fået tilladelse til 

at arrangere et orienteringsløb der. Det bliver et aftenløb, altså et løb i mørke, 

hvor orienteringsløberne kun kan se og finde vej ved hjælp af deres medbrag-

te pandelamper. 

Vi forventer kun, fordi mørkeløbsdisciplinen er så specialiseret, ca. 80 delta-

gere, der dukker op ved forsamlingshuset tirsdag d. 27. februar lidt efter klok-

ken 18. Det er godt nok samtidig med at et strikkehold er i gang i Forsam-

lingshuset, men de to aktiviteter skulle ikke overlappe hinanden på anden må-

de, så vi håber ikke, at det giver problemer. 

 Vores løbere har tilmeldt sig på forhånd til at gennemføre én af de 5 baner, 

der har forskellig længde og sværhedsgrad. Løbernes opgave er at finde vej 

mellem forskellige punkter i terrænet i en given rækkefølge. Konkurrencen går 

ud på at gøre det hurtigst, men det er helt OK blot at give sig god tid til at ny-

de den mørke natur. 

Løberne på samme bane starter samtidig, men fordeles, så man ikke kan føl-

ges ad hele vejen. Hvis man derfor d. 27. februar slår et blik ud over den mør-

ke Thorø, vil man kunne se en masse lysende prikker bevæge sig rundt på 

øen som små stjerneskud. Ikke så hurtigt som stjerneskud, men forhåbentligt 

smukt. 

Aktiviteten varer ca. 1 time, enkelte, der vil nyde naturen lidt mere, bruger må-

ske lidt længere tid. 

Skulle nogen fra Thorøhuse have lyst til at stifte bekendtskab med Thorø i 

mørke, er I velkomne til at melde jer, alene, parvis eller i en lille flok. Tilmel-

ding senest 23. februar på gertpstrib@gmail.dk Pris for deltagelse: 75 kr. 

Venlig hilsen.  OK Melfar.   Orienteringsklubben i Middelfart 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

Jørgen Eeg v/ Byvandringen i Thorøhuse søndag 19.11.2017 kl. 
17:00 ifm. ny gadebelysning 

 
NÅR DET ER MØRKT UDE, FORSTÆRKES LÆNGSLEN  

EFTER LYS. 
Lys strømmer ud af lamper, lygtepæle, lejrbål og lommelygter. Sol og gen-

skin fra måne og planeter… 

Det blænder os, vækker os, viser vej for os, gør os brune, gør os glade – Det 

er faktisk en helt grundlæggende forudsætning for, at vi kan leve på vores 

planet. 

Vi bruger lyset til næsten alt. Vi kunne slet ikke fungere uden lys, så lyset er 

helt klart værd at fejre – og det gør vi så i dag ved en byvandring, hvor vi skal 

se Thorøhuses 32 nye gadelamper - Undervejs vil vi høre citater om lysets 

betydning. 

v/Jakob Gadesvej (syd) 

Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over 
mørket. 
Kinesisk ordsprog 

 
v/Ålevejen 

Glæden er som et lys – tænder du det for andre, falder 
dets skin tilbage på dig selv. 

- Ukendt forfatter 

 
v/Markleddet 

Venner er lys om vinteren – jo længere du har haft din 
ven, jo stærkere er lyset. 

- Ukendt forfatter 
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v/Skolebakken 

En tid kaldes mørk. Ikke fordi lyset ikke stråler, men for-
di mennesker nægter at se det. 
- James Michener, Amerikansk Forfatter – sagaer 

 
v/Saltoftevej 

Mørke kan ikke drive mørket bort. Det kan kun lyset! Had 
kan ikke drives bort med had; kun kærlighed kan gø-
re det! 
- Martin Luther King Jr. 

 
v/Thorøgyden og ”Stumpen”(som den blev døbt) 

En optimist ser et lys, hvor der ikke er noget lys, men 
hvorfor kommer pessimisten så altid løbende og pu-
ster det ud? 
- Rene Descartes, fransk filosof 1500-tallet 

 
v/Jakob Gadesvej (nord) 

Der er et lys, der skinner ud over alt på jorden, ud over 
den højeste, højeste himmel. Det er det lys, der skin-
ner i dit hjerte. 
Et meget gammelt indisk ordsprog 

 
v/Drejet 

I begyndelsen var der ingenting. Gud sagde: Der skal 
være lys. Og der blev lys. Der var stadig ingenting, 
men nu kunne man i det mindste se det hele meget 
bedre. 
- Ellen De Generes, Amerikansk nulevende komiker –. 

 
En af deltagerne efterlyste et GRUK om gadelys eller bare om 
lys. Det har jeg ledt forgæves efter med lys og lygte. Derimod 
dukkede gamle Storm P op i min erindring med sin sammenlig-
ning af statistik med en gadelygte: ”den er god at støtte sig til; 
men lyser ikke meget op”…  
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        Tekst: Jørgen Eeg Sørensen 

      Foto: Kim Rune Jessen 

 

Vidste du at: De 32 nye LED-gadelamper har erstattet cirka 40-50 gamle træma-

ster med gammeldags lysstofrør.  Det giver en årlig energibesparelse på 4.500 kWh. 

(Kilde: EnergiFyn) 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://i42.tinypic.com/2jdlx79.png&imgrefurl=http://www.solbjergnu.dk/&docid=sDfbVtxjUrPksM&tbnid=1YJrCUH55F8aLM:&vet=10ahUKEwj2_6Lup8vXAhUHaVAKHblCCMU4yAEQMwghKB8wHw..i&w=496&h=580&bih=628&biw=1366&q=Storm%20P%20om%20lys&v
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Havørred Fyn. 
 
Thorøhuse Postens redaktion har være på besøg på Elsesminde Pro-
duktionsskole for at studere lakseopdræt.  

 
 
En stor havørred stryges for 
æg. Efter befrugtningen op-
drættes fiskene fra Aa Å til 
udsætning i Lillebælt ved Aa 
Foto: Bjarne Toft Olsen 
 
 
 
 
 
 

Fyns Laksefisk er en del af Elsesminde Odense Produktions-Højskole. 
Det er et recirkuleret opdrætsanlæg for havørreder samt et værksted for 
op til 12 elever. Derudover er Fyns Laksefisk et praktiksted for 3-4 
lærlinge under deres uddannelse som dyrepasser/dyrepasserassistenter. 
Der produceres årligt omkring 650.000 havørreder til udsætning i pri-
mært de fynske vandløb. Havørrederne er afkom af vilde fisk, som i 
efterårsmånederne opfiskes i vandløbene ved elfiskeri. Disse fisk brin-
ges til ’Lakseriet’, hvor de afstryges for æg og sæd. 2-3 måneder efter 
befrugtning klækkes æggene og 14 måneder senere udsættes de, nu 
som 15 cm store fisk, ud i vandløbene rundt omkring på Fyn og enkel-
te steder på Sjælland og i Sønderjylland. 
Arbejdsopgaverne på Fyns Laksefisk består først og fremmest i at pas-
se og udsætte havørrederne samt at opfiske moderfisk i efterårsmåne-
derne. Fiskene har brug for vores tilstedeværelse 365 dage om året, 
hvilket betyder, at eleverne på værkstedet må være indstillet på at tage 
vagter i weekender og ferier. Der er fokus på, at der også skal være tid 
til ture, fx fisketure, akvariebesøg og besøg på skoler (fx Kold College) 
– ture med forskelligt fagligt indhold. 
Der lægges vægt på, at eleverne får mulighed for at udvikle både fagli-
ge, sociale og personlige kompetencer og får klarhed over deres fremti-
dige uddannelse/job. Det opnås bl.a. gennem praktik og kombinations-
forløb. Værkstedets opgaver og produktion lægger op til en uddannel-
sesretning mod dyrepasser/ dyrepasserassistent. 
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Fyns Laksefisk på el-fiskeri i AA Å, som løber i havet på det sydvestlige 

Fyn. For mange synes vandløbet ikke af noget særligt, men havørre-

derne er vilde med det lille, vigtige gydevandløb. Hvert år træffes her 

flere ørreder på den tunge side af fem kg. 

 

Fisk, der er fanget på Vestfyn, udsættes 

også på samme lokalitet. 

 

Foto: Bjarne Toft Olsen 
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Julestue i Forsamlingshuset 

Julestuen var i år et tilløbsstykke, Hele 14 boder var udlejet og folk 
strømmede til boderne . Det var en rigtig hyggelig eftermiddag, 
hvor juleglögg og æbleskiver blev helt udsolgt. Vi gentager julestu-
en første søndag i advent i 2018. 

Tekst Vivian Lundgren 
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Højvande i Thorøhuse 

Cabaretholdet fra Thorøhuse er trukket i arbejdstøjet. 

Vi er nemlig klar til endnu en gang gedigen underholdning. Eller rettere – vi bliver klar – 

til to forestillinger fredag den 16. marts og lørdag den 17. marts, beg-

ge dage klokken 18.00. Inger Lerche står for instruktion, flankeret af to medlemmer 

af styregruppen Hanne Yderstræde og Bjarne Toft Olsen. 

Kan man overgå sig selv? Sidste års succes gør det svært, men det tegner rigtig godt end-

nu en gang. Vi har været ude i god tid og arbejder med de samme gode kræfter til sang 

og musik fra sidste år plus et par ekstra, forstærket med en trommeslager og yngste-

manden er 12 år på bas. I alt 28 personer fra lokalområdet og venner af Thorøhuse er i 

aktivitet både på scenen og i køkkenet, billetsalg, lyd og lys, kostumer, PR, tekstforfatte-

re og meget mere. Det er en blanding af professionelle musikere og lalleglade amatører i 

skøn forening. Det er prøvet før, og det virker.  

Og hvad kan man så opleve? En masse gode numre fra den danske sangskat, altså den 

der findes i visebøger og i revytekster. Enkelte numre er spritnye, skrevet til lejligheden. 

Der bliver genhør med overlærer Skelager i en ny monolog, og vi har fået lovning på et 

royalt islæt, samt noget der vist nok minder om et stripnummer.  Andre numre, fra ind – 

og udland, er perler man kan synge med på, nynne med på, grine af og blive rørt over. Jo 

genkendelse er en herlig ting. Vi lover, at det bliver et aldeles fremragende program. 

Og så er der maden, ikke at forglemme. Igen i år fremtryller chefkokkene Flemming og 

Dorthe en cabaretplatte af super kvalitet fremstillet af de bedste råvarer. Alt er lavet 

med kærlighed fra bunden. Så når vi ikke højere. 

Efter cabaréten er der hyggemusik ved Per Ryge Pedersen. 

Og hvad kan sådan en festaften så koste: 200 gode danske kroner for mad/kaffe og un-

derholdning. Billetter kan bestilles hos Ursela Nielsen, som er kasserer i Forsamlingshu-

set på telefon nr. 51259250 

Igen i år tilbyder vi nummererede pladser i salen.  

Overskuddet fra Cabaret 2018 går til vedligeholdelse og drift af Forsamlingshuset. Vi ses. 
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Cabaretholdet anno 2018 i arbejdstøjet. Fra venstre ses: Bjørn Birkely, 

Lene Kastrup, Ane Vestergaard, Hanne Yderstræde, Bjarne Toft Olsen, 

Kalle Dorph Bendtsen (bas), Jens Berthelsen (guitar), Inger Lerche 

(instruktion), Bolette Eggers, Bent Østergaard (saxofon og klarinet), 

Per Rye Pedersen (klaver). Knælende i forreste række: Ib Vestergaard 

og Tine Lundsgaard Christensen. Torben Blicher Buch (slagtøj) var fra-

værende ved fotosessionen, derfor er hans billede indsat. 

Foto: Annelise Skovgaard Olsen 
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Juletræsfesten var igen i år velbesøgt. I alt var der tilmeldt 42 voksne 

og 16 børn. Carl Erik Lundgaard fortalte historier og spillede på sin 

harmonika. Ulla Lorentsen sørgede for at styre slagets gang rundt om 

træet og ved uddeling af godteposer. Vi måtte desværre undvære  

Rikke Graff Kristensen, der er sygemeldt. 

Juletræsfesten  

29. december 2017 

Foto:  

Bjarne Toft Olsen 
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Caminoen trak fulde huse. 

Bjørn Birkelys foredrag om sin vandring på Caminoen var et tilløbs-

stykke. Der var 93 tilhørere i et proppet forsamlingshus søndag den 

21. januar, og det selv om solen skinnede, og det var havblik. Der 

måtte hentes flere borde, stole og kaffekopper ind i salen. Der kan 

hæftes mange adjektiver på dette foredrag: Spændende, interessant, 

fængslende, humoristisk, ærligt og til tider amourøst.  

Tak til Bjørn for en dejlig eftermiddag. 

” I pilgrimmens fod-

spor” var titlen på 

Bjørns fortælling  fra 

sin 700 km lange van-

dring i Nordspanien 

med Santiago de Cam-

postela  som endemål. 

Foto til venstre: Bjarne 

Toft Olsen 

Foto på næste side: 

Hanne Yderstræde 
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Tronebjerg Vindmøllelaug er nedlagt, og mange har dermed mi-

stet muligheden for at investere i grøn energi. Men så kan man må-

ske overveje at investere i bølgeenergi. Firmaet Weptos har i disse 

dage en offshore bølgeenergimaskine til service på Assens Skibs-

værft. 

Læs mere på www.weptos.com. Det er Niels Nielsen fra Assens skibs-

værft, der har tippet Thorøhuse Posten om denne mulighed. Tippet 

er hermed viderebragt. 

De sidste penge til interessenterne fra Tronebjerg Vindmøllelaug er 

på 62,50 kr. pr andel. Pengene udbetales i disse dage, hvorefter  fir-

maet lukkes. Et eventuelt restbeløb cirka 927 kr. tilfalder Thorøhuse 

Forsamlingshus som en donation. 

Foto: Bjarne Toft Olsen ultimo november 2017. 
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THORØHUSE FORSAMLINGHUS GENERALFORSAMLING 

TORSDAG DEN 22. FEBRUAR 2018 kl. 18.00 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning samt godkendelse heraf 

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2017 

4. Forelæggelse af budget for 2018 

5. Fastsættelse af kontingent for 2019 

6. Behandling af indkomne forslag 

7. Valg af formand John Pedersen - modtager genvalg 

8. Valg af kasserer (ulige år) 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

9.1 Jeppe Nielsen - modtager genvalg 

 Pernille Hede - modtager genvalg 

 Inga Rosenkjær – modtager genvalg 

10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  

11. Valg af 2 revisorer.  

12. Valg af 2 revisorsuppleanter.  

13. Eventuelt 

 Husk tilmelding til spisning – gule ærter/grønkål (75 kr.)  

 senest mandag d. 19. februar til Jeppe, tlf. 22871053 



34 

 Manpower søges 

Thorøhuse Forsamlingshus har gang i man-

ge aktiviteter i 2018 derfor denne over-

skrift. 

I 2017 fik vi revet vores gamle skure ned 

og bygget et lille fint skur, nogle kalder det 

”dukkehuset”, men det virker perfekt og 

på trods af størrelsen har vi den plads, der 

er nødvendig – så gemmer vi ikke så meget 

mere ☺. 

De næste planlagte projekter er udskift-

ning af fliserne samt rækværket på terrassen samt opsætning af lydisolering inde i 

huset, for at forbedre vores dårlige akustik. 

Hvis vejret tillader det, har vi afsat uge 12 til projekt terrasse, det er et stort arbej-

de og kræver en del manpower, så har du lyst til at give en hånd med, så venligst 

kontakt formanden. 

Dobbeltkoncert i Thorøhuse Forsamlingshus  

fredag d. 23. marts 2018 kl. 18.00/20.00 med danske  

Gangspil og italienske Filippo Gambetta/Carmela Russo. 

 

 

 

 

 



35 

 

Gangspil (DK) (Kristian Bugge, violin og Sonnich Lydom, accordion)… 

Med udgangspunkt i de mange års arbejde med den traditionel-
le danske musik, tilegnet i samspillet med de gamle traditions-
bærere, eller fundet i gamle nodebøger, tager musikken jer 
med et nyt sted hen. Dialogen med publikum er kernen i vo-
res arbejde med folkemusikken, og her spiller såvel fællessang 
som historierne fra de mange år på farten i Danmark og udland, 
en vital rolle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filippo Gambetta & Carmela Russo (I) 

Fra den norditalienske provins Ligurien, hvor Genova er hovedstaden, 

kommer denne spændende duo. Filippo Gambetta er virtuos på accordion 

og kommer i denne anledning med den klassisk uddannede guitarist Carme-

la Russo. Duoen har tidligere besøgt Danmark, og Filippo har også været i 

landet med andre konstellationer, han optræder i. Musikken en blanding af 

traditionelle melodier fra Ligurien og nykomponeret folkemusik. 

Dobbeltkoncerten begynder kl. 20, men der vil som vanligt være mulighed 

for spisning kl. 18, hvor der for 125 kr. serveres en 2-retters menu. Koncer-

ten koster ligeledes 125 kr. Billetter bestilles på tlf. 22871053. 
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Koncert med FIONIA 

søndag d. 15. april kl. 14.00 i forsamlingshuset 

  

 

Folkemusikorkesteret FIONIA er Danmarks første, bedste, 

ældste, største og mest velspillende Folkemusik-bigband. 

Bandets 25 engagerede musikere mestrer alle spillets facetter. 

 

FIONIA består primært af violiner, tværfløjter, klarinetter, saxo-

foner, harmonikaer, trommer, bas og el-guitar, men andre in-

strumenter kan også forekomme i orkesterets arrangementer. 

Et større udvalg af rytmeinstrumenter høres således ofte, og 

orkesterets medlemmer synger også gerne.  

Repertoiret er en skønsom blanding af traditionelle spille-

mandsmelodier og nykomponeret folke-musik. Alle melodier er 

fyldigt arrangerede for orkesterets besætning, og FIONIA er 

således et af mange eksempler på, hvordan dansk folkemusik 

stadig udvikler sig og inspireres af tidens andre musikformer. 

 

FIONIA er et koncertorkester, som gennem årene har spillet på 

Skagen Festival, Odense Folk Festi-val, Vestjysk Visefestival i 

Tarm, Strib Vinterfestival, Højbystævnet på Fyn og Tanz & Mu-

sik Festi-val i Berlin. 
Billetter koster 50 kr. og bestilles på tlf. 22871053. Der kan købes kaffe og 

hjemmebagt kage. 
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”Delfinen” 
Vor Herres vandveje er uransalige. 

Her har den nu ligget siden hundredårshøjvandet natten til den 5. januar 2017. 

DMI: Varslet gælder fra onsdag 4. januar 2017 klokken 16 til torsdag morgen den 5. 
januar 2017 klokken 6. DMI forventer altså nu en vandstand på mellem 1.3 og 1.8 
meter over dagligt vande. 

I Thorøhuse blev vandstanden 1.7 over dagligt vande. Hvor høj er du selv. Så kan du 
sammenligne, hvor højt det var. ”Delfinen”, 7 tons, lå fortøjet ved en pæl i ”Dybet” 
sammen med de andre både, men ejeren havde ikke fulgt med i vejrmeldingen som 
andre og sikret sin fortøjning. Derfor blev ”Delfinen” med højvandet og den nordlige 
storm løftet af sin pæl og båret over på ”Drejet”. Desværre manglede Vor Herre et 
lille stykke, før den var båret helt ud i vandet på sydsiden. 
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Denne gang går det hårdest ud over den sydlige del af landet omkring vestlige del af 
Østersøen. Det skyldes den kraftige vind fra nord, der i løbet af det kommende par 
døgn vil blæse ned igennem Kattegat og Østersøen øst for Bornholm, skriver TV 2 
VEJRET. 

 

Ejeren havde lånt en pæl. Han bor nord for Assens og har ingen økonomisk mulig-
hed for at flytte sin båd. Hærværk fra drenge og fulde mænd m.m. ses ligge rundt om 
båden. Thorøhusere har samlet glasskår og andet skrammel på deres gåture, men der 
ligger stadig meget. Det fjerner vi til Strandrensningen tirsdag d. 17. april. 

 

Vi har søgt 40.000kr. for at få båden fjernet. Det er det tilbud, vi har fået fra Brødre-
ne Petersen I/S i Saltofte. Vi kan nemlig ikke få en kranvogn og medfølgende blok-
vogn over broen og over til ”Delfinen”. Miljøregler kræver beskyttelsestelt rundt om 
båden og beskyttelsesdragter til de professionelle opskærere, da båden er lavet af 
træ, men beklædt med glasfiber Vi har allerede fået afslag på vores ansøgning til 
Lokalsamfundspuljen i Assens Kommune. Så vi søger nu Energi Fyns Fond.  

 

Bolette Eggers 

Formand for Thorøhuse Bylaug. 

 

 

Annonce 
 
       
  
Carl Erik Lundgaard Jensen, som spillede 
på harmonika og sang og fortalte til jule-
træ i Forsamlingshuset 29. dec. søger 
leje af et lille værelse i Thorøhuse til at 
sidde og komponere og have sine ting. 
 
Ring til ham på: 21 70 47 34. 
 
Foto. Fra Carl Erik Lundgaards brochure 
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug. 

Torsdag d. 22. marts 2018 kl.18.30. 

 

Spisning fra 18.30-19.30. 

Schnitzel med gemüse.  Pris: 80,-kr. af huskokken Flemming. 

Tilmelding til spisning til Lasse Lauridsen senest mandag d.19. marts 
på mobil: 23906812 eller mail: lasselau@hotmail.com 

 Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/

formanden. 
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet v/kassereren. 
5. Forslag fra bestyrelsen.  
6. Forslag fra medlemmerne (d. 8. marts til formanden. (Bolette 

Eggers) mail: bolette.eggers@mail.dk 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Palle Isaksen og Lasse Lau-

ridsen er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg. Bente 
Hyldgaard og Niels Nielsen er på valg som 1. og 2. suppleant 
og modtager genvalg. 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Preben Hansen er villig til 
genvalg til revisor. Palle Jensen er villig til genvalg til revisor-
suppleant. 

9. Fastsættelse af kontingent. 100,-kr. pr. medlem 
10. Evt.  

Hvis du ikke allerede har betalt kontingent for 2018 med det omdel-
te betalingskort, er det muligt at betale ved indgangen. Vi håber 
at se ligeså mange som sidste år. På gensyn: Bestyrelsen  
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Thorøhuse Bylaug 
 

 

 

 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE den 15. januar 2018 

hos Bente. 

Deltagere: Bolette, Margrethe, Bente, Lasse, Palle og Jørgen (referent). 
 

Godkendelse af referat. 
Referat fra mødet 9. oktober 2017 blev godkendt og har været frem-

vist ved opslag i infoskabet på Forsamlingshuset.  
 

Evaluering af aktiviteter siden sidst: 
- Æblefestival blev afviklet i uge 42. Det gav 21 3l-kartoner saft, som alle 

hurtigt blev solgt til fællesspisning. Festivalen gentages i 2018. 
- Assens Forsyning: Palle Isaksen er valgt til 1. suppleant i 4 år. 
- 4 små videofilm om nye tilflyttere i Thorøhuse er nu lagt på hjemmesi-

den. 
- Gadelysvandring 19.11: Næsten 40 deltog. Fin pressedækning. 
- Borgergruppemøde 6.12: Referat er opslået i vitrinen ved forsamlings-

huset. 
- Nytårskur i Udvikling Assens 5/1: Palle deltog 
 

Kommende aktiviteter:   
Generalforsamling 22. marts. Program og oplæg blev gennemgået. 

Bolette laver opslag og Lasse tager imod tilmelding.  
Strandrensning tirsdag d.17.april 19-20. Kaffe m.m. i forsamlingshu-

set bagefter. 
Bevilling er modtaget til §-18 udflugt for ældre – Bolette og Bente 

organiserer.  
Ejerskifte af vores hjemmeside er nu på plads.  
Kommunen asfalterer i foråret efter div. opgravningsarbejder.  
Energi Fyns Fond ansøges senest 31.jan. 
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Nyt fra formanden: 
- Badebroen forventes lovliggjort frem til 2027 – høring afventes. 
- Fartbegrænsning – 60 km/t – på delstrækning af Torø Huse vej. 
- Sag om fjernelse af vraget af båden Delfinen på Drejet afventer svar 

fra Saltofte Oldermandslaug. - - Bylauget har ansøgt Lokalsam-
fundspuljen om midler til fjernelse af ”Delfinen” 

- Bolette har som landsbyambassadør været på DRFyn.  
- ”Tjæreskilt” på Fiskemaen bliver ikke fjernet af kommunen og regio-

nen. 
- P-pladsen ved Drejet blev renoveret af Entreprenørgården i decem-

ber, men der mangler stadig udbedring. 
 
Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Palle om You-Tube videofilm, hvor han på vegne af Bylauget nu 
har administrative rettigheder. 

 

Medlemmer: Palle oplyste, at der ved årsskiftet var 170 kontingent-
betalende medlemmer; det højeste antal nogensinde.  

 

Økonomi: indtægter, udgifter, aktuel formue, annoncer, kontingenter: 
Palle orienterede om den aktuelle status for Bylaugets økonomi. 

Opkrævninger for 2018 udsendes i forbindelse med Thorøhu-
se Postens næste udgave. 

 

Thorøhuse Posten: indlæg til næste nummer, nyt fra redaktøren. 
- Palle om Kulturmiljøer. Bolette om ”Delfinen”. Opslag om General-

forsamling og Strandrensning. (Bolette).  
  
Anden PR og kommunikation til medlemmerne. Der var ingen 

kommentarer til dette punkt. 
 

Eventuelt og dato for næste møde. Næste møde blev aftalt til man-
dag den 9. april kl. 10:30 hos Palle. 

 
 Mødet blev afsluttet kl. 12.45.  
 
 
 

Meddelelse: 
 
Hvis du søger efter en klumme af pastor Rikke Graff  
Kristensen i dette nummer, ja så leder du forgæves.  
Rikke Graff er for tiden sygemeldt. 
Redaktionen håber på at få Rikke tilbage til bladet i næste 
nummer.  
Vi ønsker samtidig god bedring. BTO 
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Strandrensning      

Tirsdag  d. 17. april 2018 kl.19.00  

Vi mødes ved forsamlingshuset og samler skrald 
ca. 1 time. Derefter giver Bylauget hjemmebag 

med kaffe/te/øl og sodavand til ungerne i forsam-
lingshuset. 

Vel mødt.  

Bestyrelsen.  

Thorøhuse Bylaug 

Også broderfolket i Norge har problemer 

med hundelorte.  

Jeg kunne ikke stå for dette opslag på hav-

nen i Arendal sidst jeg gæstede Norge. 

Foto: Bjarne Toft Olsen 
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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. 7. april 2017 

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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Annoncen til venstre er fundet under 

oprydning hos Ulrik Illum. Om  der er 

tale om  en annonce fra en lokal avis i 

Thorø Huse /Assens vides ikke.  

Det vrimler med dårlige vittigheder om måger på Facebook: Her følge et par stykker: 

Hvem er mågens yndlings komponist? - Mågezart  

Hvad er ifølge en måge det vigtigste måltid om dagen? - Mågenmad  

Hvor tjekker en måge sin facebook? - På sin mågbil  

Hvad gør mågen, når den vil flyve langsomt? - Den flyver i slowmågetion  

Hvad kalder man en homoseksuel måge?  - Homåge  

 


