Solopgang over Sønderby Klint den 15. januar 2017. Motivet er ganske
undervurderet efter min mening. Det vrimler med smukke billeder taget
fra Thorøhuse mod vest over Thorø, men denne udsigt er også unik.
Tekst og foto Bjarne Toft Olsen

Februar 2017
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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
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Redaktøren har ordet.
Man ser det for sig: En lille mand med cigarstump og bowlerhat iført stribet jakkesæt:
Jeg har en plan. Vi skal bruge et fuglebur, en kittel, to pivedyr, en pegepind og en
rumstérstok. Skide godt.
Ordene kunne sagtens komme fra Egon Olsen, men det er Inger Lerche, der udtaler sig om
den nye cabaret i Thorøhuse Forsamlingshus. Denne gang er der lagt i kakkelovnen til to forestillinger direkte fra vandkanten.
Og ”Fra vandkanten” er netop titlen på cabaret 2017. Der bliver 21 numre i en blandet buket, både kendte og helt nye tekster. Og der kan synges med på folkekære melodier, så publikum kommer ikke til at kede sig. De har ikke alle noget med vandkanten at gøre - og dog. Vi
lover at servere det hele et stenkast fra vandet, hvis vi taler ejendomsmæglersprog.
Og maden, ja husk endelig maden, for uden mad og drikke, duer - - - - osv.. Husets kokkepar
Dorthe og Flemming – kendt fra fællesspisningerne og middagene før koncerterne - fremtryller en cabaretplatte. Alene dette er den halve succes. På de skrå brædder tumler holdet fra
sidste år rundt med få undtagelser og enkelte udskiftninger. Publikum kan bl.a. glæde sig til et
gensyn med overlærer Skjelager med en nyskrevet monolog. Yngste deltager er 13 år og ældste er lige fyldt 90. Derudover en blanding af amatører og professionelle musikere. Så kan det
ikke gå galt. Men skulle det ske alligevel, må I sige følgende om os:
Man har en plan, en genial plan! Og så er man omgivet af hundehoveder og hængerøve,
lusede amatører, elendige klamphuggere, latterlige skidesprællere, talentløse skiderikker,
impotente grødbønder, og Socialdemokrater!
Vi lover, at det bliver en aldeles fremragende cabaret.
Bjarne Toft Olsen

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: 23. april 2017
Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig.

Juletræsfest i forsamlingshuset.
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Det var børnenes
fest, i alt fald fra
kl. 16 til 18 torsdag den 29. december sidste år.
Der var dans og
leg omkring træet, godteposer og
nissepiger.
Ulla Lorentsen
styrede løjerne
på fornem vis.

Tidligere på dagen mellem 14 og 16 var der juletræ ”for de ældre”. Det er efterhånden
gået op for mig, at det er den kategori, jeg selv tilhører. Vi ældre fik et juleeventyr
fortalt af sognepræst Rikke Graff og en beretning i ord og toner fremført at Carl Erik
Lundgaard. Boller med tandsmør, lagkage, slik og portvin gjorde, at succesen var
hjemme endnu en gang. Det er dejligt, at bestyrelsen holder denne tradition i hævd.

Tekst og foto:
Bjarne Toft Olsen
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VVS – Ventilation – Blikarbejde
Fra ide til virkelighed.
Tlf. 64715646 Email mal@boegskov-vvs.dk
www.boegskov-vvs.dk
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Aktivitetskalender Thorøhuse
Forsamlingshus forår 2017.
Onsdag d. 1. februar
Onsdag d. 8. februar
Torsdag d. 9. februar
Tirsdag d. 14. februar
Mandag d. 20. februar
Onsdag d. 22. februar

It Cafe
It Cafe
Generalforsamling, Thorøhuse Forsamlingshus
Sy og strik
Fællesspisning
It Cafe

Onsdag d. 1. marts
Onsdag d. 8. marts
Fredag d. 10. marts
Tirsdag d. 14. marts
Fredag d. 24. marts
Lørdag d. 25. marts
Tirsdag d. 28. marts
Onsdag d. 29. marts
Torsdag d. 30. marts

It Cafe
It Cafe
Koncert
Sy og strik
Cabaret
Cabaret
Fællesspisning
Generalforsamling Tronebjerg Vindmøllelaug
Generalforsamling Thorøhuse Bylaug

Onsdag d. 5. april
Onsdag d. 12. april
Tirsdag d. 18. april
Onsdag d. 19. april
Onsdag d. 19. april
Mandag d. 24. april
Onsdag d. 26. april

It Cafe
It Cafe
Fællesspisning
Strandrensning
It Cafe
Sy og strik
It Cafe

Onsdag d. 3. maj
Lørdag d. 6. maj
Onsdag d. 10. maj
Mandag d. 15. maj
Onsdag d. 17. maj
Mandag d. 22. maj
Onsdag d. 24. maj

It Cafe
koncert
It Cafe
Sy og strik
It Cafe
Fællesspisning
It Cafe

Fredag d. 23. juni

Sankt Hans fest
Indsendt af Jeppe Nielsen
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En 90 års fødselsdag og en 100 års hændelse.
Vi starter med 90 års fødselsdagen. Ikke den der vises i TV nytårsaften, men 90 året for
indvielsen af Thormonumentet på Thorø. I al stilhed har vi passeret datoen 3. juli 2016,
som var datoen, der for 9 årtier siden afstedkom stor festivitas på Thorø. Afsløringen
fandt sted den 3. juli 1926 i overværelse af Harald Plum og selvfølgelig kunstneren selv:
Carl Johan Bonnesens . Ved at se filmen om ”Thorø og Assens” på Filmcentralen.dk
fortælles der:
Afsløringen finder Sted, idet de store Flag der hidtil har dækket Monumentet, fjernes.
Rendeløkken, der skal faa Flagene til at falde, svigter, hvorfor N.M. Plum jun. kravler til Tops og skærer snorene over.

3.juli 1926

Et såkaldt Screen
Print af afsløringen
fra Filmcentralen.
Søg på
Filmcentralen.dk
med teksten: ”Thorø
og Assens”
Filmen varer 51 min.
Der er også et link til
filmen på Bylaugets
hjemmeside under
Omtale/Video

Nu vil det jo nok være umuligt at finde folk, der kan huske noget fra afsløringen. Så
skal vi op i en aldersklasse på omtrent 100 år.
Men der er mange, der kan huske, at monumentet blev flyttet fra Thorø. Jeg har haft
forbindelse med et par stykker:
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Oktober 2016
”Thors kamp mod
jætterne”
som det ser ud i
dag 90 år efter
afsløringen på
Thorø.

Foto: Bjarne Toft
Olsen i oktober
2016, hvor jeg
sneg mig ind på
fabriksområdet
for at tage et foto
af kæmpen.

Anker Lund skriver:
”Jeg overværede landingen.
Det var i januar 1958 – og landingen foregik ved stenmuren 100 meter fra Nyhusene. Jeg
tror, at stenmuren blev opført af samme grund. Jeg husker landingen som meget dramatisk.
Det blæste og sneede fra nordvest, så der var høje bølger og mange tilskuere... Et par fiskere
fra Thorøhuse slæbte med flydeprammen, hvor Thormonumentet stod.
Thor skulle op på en blokvogn – og bagefter skar de Thor og Hammeren fra monumentet –
ellers kunne man ikke komme under diverse ledninger.
Der var både bæltetraktor og bulldozer – og trods store problemer lykkedes det at få Thor op
på blokvognen – og så kørte Hans Jørgensen & Søns lastbil med blokvogn i ingeniørmæssig
triumf til Haustrups Fabrikker på Næsbyvej i Odense...
Og det er lidt trist, at Danmarks andenstørste kunstværk nu er placeret i en afkrog på en fabrik i Odense.
Den bør stå i rundkørslen ved Østergade.
Jeg har forgæves forsøgt at overtale Glud & Marstrand til at sælge monumentet.”
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Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030

Leif Pedersen skriver:
Jeg husker Thormonumentet, som var det i går.
Utallige gange, når vi kom forbi, kravlede vi rundt i den for os små drenge enorme krigsvogn,
hvor Thor massakrerede jætterne. Oftest var vi på Thorø for at spille fodbold om aftenen mod
en af kolonierne, eller vi skulle ud og samle mågeæg om foråret. Vi undgik altid københavnerungerne, da vi for det meste var i mindretal, men de kunne aldrig følge med, når vi løb ned
til prammene. Vi vidste, det var forbudt at kravle op i monumentet, som var indhegnet, men
behovet for spænding vandt oftest over de voksnes regler og forbud.
Jeg var fjorten år gammel, da monumentet blev flyttet til Odense. En for os helt uforståelig,
urimelig og dum handling. Nu står den så dér, uden at nogen ænser den eller ville savne den
derude, hvis den kom tilbage til Thorø.
En dag ankom der en flåde af Hans Jørgensen & Søns lastbiler fyldt med betonbjælker, blokvogne, en bulldozer med larvefødder og en flok bygge/flyttefolk. Nedenfor Kolbøttebakken
ved Klintenden (For invandrerne i Thorøhuse: Det er det lave sted før Nyhusene, hvor vandet
skvulper over ved højvande) udlagde de en betonbro af nedramningsbetonblælker.
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Dagen efter kom Kaj Høkker med sin fiskekutter og placerede en megastor slæbepram for
enden af rampen. Hele molevitten blev slæbt ombord af dozeren, og prammen blev efterfølgende bugseret til den sydlige Thorøodde. Herefter slæbte Caterpilleren blokvognen med alt
grej op til monumentet. Kort efter gravede den jorden fri på den ene side, så monumentet i
et helt stykke kunne løftes/trækkes over på blokvognen ved hjælp af taljer og donkrafte.
Jeg havde aldrig set en Caterpiller før, (1958 var det vist), så jeg fulgte den hele vejen over
tangen i ca. 1,5 meters afstand. Mest imponerende var det, da den kom til skovbrynet ved
tangen op mod marken. Der var for stejlt op på stien til blokvognen med monumentet, men
Caterpilleren gravede på en halv time en hulvej op gennem hegnet, noget der efter mit drengeskøn ville tage ti raske drenge, hver med en god skovl, mindst et par uger at udføre.
Alt gik som planlagt. Det hele blev sejlet tilbage over til Thorøhusevejen. Nogle elektrikere
klippede elledningerne ved vejen, da Thors hammer ragede for højt op til at kunne komme
under. Efterfølgende stod der en hel flok Thorøhusere og måbede mistrøstigt, da hele molevitten forsvandt op over bakken mod Assens og Odense
Vi må håbe, at Odenseanerne efterfølgende blev mindst lige så lykkelige, som vi blev ulykkelige over hændelsen!
Så gik der en del år, og en anden person “udefra” fandt ud af, at det slet ikke hedder Thorøhuse, men Torø Huse. Men det er jo en helt anden historie.
Stednavne:
Banke: Thorøhuserord for Bakke
Assensbanken: Første banke ned mod Nyhusene fra Thorøhuse
Klintenden: Vejen fra Thorøhuse ned til Assensbanken
mod Nyhusene, hvor der engang var en klint med digesvaler. Nu er det hele bevokset.
Kolbøttebanken: Det er de første 10 meter af Klintenden,
hvor der er hvide betonpæle med jernrør som autoværn.
Jernrørene blev benyttet af os unger til at slå kolbøtter
på, - deraf navnet.

Thormonumentet klar til overfart.
Foto: Berner Nielsen
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Ovenstående foto er taget af Berner Nielsen.
Berner fortæller:
Jeg var 16 år, da monumentet blev flyttet. Jeg havde fået et fotografiapparat af min mor,
som havde fået det fra USA. Det var en lille firkantet kasse, man skulle kigge ned i. Da
det var fra Amerika, kunne man ikke få film, der passede til apparatet, så man skulle købe
en film på træspole og så spole den over på en spole af metal, eller også var det omvendt.
Jeg har taget en masse billeder her fra byen (Thorø Huse).
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Keld Mogensens fortælling skrevet af Bolette:
Københavns Lærerforenings Kolonier havde solgt Thormonumentet til Haunstrups Fabrikker
i Odense.
Forberedelsen til flytningen blev gjort - en flåde blev lånt ved Wedellsborg Gods - gummiged, blokvogn og sveller blev sejlet til Thorø som forberedelse til flytningenThormonumentet -7 tons bronze - nu adskilt fra sit fundament, blev løftet op på blokvognen svellerne blev hele tiden flyttet foran blokvognen, så den ikke skulle synke i sandet.
Vel ankommet til det tætteste punkt til fastlandet på Gammelodden blev blokvognen kørt ud
på flåden.
PLUDSELIG OPSTOD DER EN KRAFTIG SNEBYGE FRA NV MED VIND AF KULINGSSTYRKE. HAVET VISTE SINE HVIDE TÆNDER, OG DET BLEV LYNILD OG
TORDEN.
Flytningen måtte udsættes. Nogle dage senere blev Thor venligere
stemt og havet roligt. Flåden blev sejlet over til Klintenden - sveller
blev lagt ud, så blokvognen kunne blive kørt i land.
"Tors strid med jättarna" (1872), maleri af
Mårten Eskil Winge
Kilde: Wikipedia
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Og nu til 100 års hændelsen.
DMI havde efter stormen Urd varslet ”meget farligt” vejr i dele af de indre danske farvande natten mellem 4. og 5. januar 2017. Forhøjet vandstand på op til 180 cm. lød varslet.

Foto fra stormflodsnatten taget af Hanne Yderstræde
Det ekstreme vejr skulle efter sigende kun indtræffe en gang hvert 100 år. Helt så galt gik
det dog ikke, en 20 års hændelse er mere beskrivende, men slemt var det. Vandet nåede helt
op til soklen på Forsamlingshuset, og halvdelen af parkeringspladsen var dækket. Drejet var
totalt oversvømmet nogle timer, før vandet igen trak sig tilbage. Om natten var der opløb
ved Forsamlingshuset af folk, der var bekymrede for huset, blandet med stormflodsturister.
Dagen før stormfloden skriver
Erik Lyhne på
Facebookgruppen Thorøhuse:
”Det kommer. Buen er ved at
blive spændt”
Foto: Erik Lyhne
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Assens Kommune har en såkaldt Klimatilpasningsplan, der blandt andet beskriver
risiko for oversvømmelse. De enkelte områder i kommunen er inddelt efter en trafiklysmodel. Rød betyder stor risiko for oversvømmelse og samtidig områder med store
værdier. Prioriteringen for et sådant område er derfor høj. Thorøhuse er grøn i modellen, og det betyder, at der først skal ske en fysisk indsats efter år 2018.

Foto og tekst: Bjarne Toft Olsen
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Ovenstående foto: Kurt Petersen. Vandet nåede langt op ad Jacob Gadesvej.
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Der indkaldes hermed til
interessentskabsmøde
29/3-2017 kl. 19
i
Nyhedsbrev for december kan læses på hjemmesiden
www.tronebjerg.dk/opslagstavlen

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
Telephone
Telefax
Telex
E-mail

4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk
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Plakaten er tegnet af
Tine Lundsgaard
Christensen.
”Skide
godt”

Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup
Telefon: 64 74 11 42
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HJÆLPENDE HÆNDER

HJÆLPENDE HÆNDER:
Hjælpende hænder er til dig, der står med en mindre opgave, som du måske ikke kan klare af
helbreds-mæssige årsager. Det kan også være, at du mangler lidt viden om, hvordan man gør dit
eller dat. Måske har du bare brug for et praktisk råd. Hjælpende Hænder er tænkt som en hjælp,
der kan sammenlignes med for eksempel en vennetjeneste eller som nabohjælp.
Kontakt Bylauget
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Fra vandkanten 24. og 25. marts

Holdet består denne gang af følgende, øverst fra venstre: Bjarne Toft Olsen, Bjørn Birkely. I
midterrækken: Inger Lerche, Bent Østergaard, Margrethe Vestergaard, Per Rye Petersen, Bolette Eggers, Jens Berthelsen. I forreste række fra venstre: Christian Hansen, Sif Hede, Tine
Lundsgaard Christensen, Hanne Yderstræde. Foto: Annelise Skovgård Olsen
Ja, det var dem, der mødte til fællesfotograferingen, men holdet bag forestillingen er meget
omfangsrig: Mad: Dorthe og Flemming, Jytte og Jeppe, Scenemester Finn Nielsen og Annette
Isaksen står for kostumer, sminke Kirsten Hansen, PR: Købmánden alias Hans Henrik, billetter: Ursela. Forsamlingshusets bestyrelse står for baren mm.
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug.
Torsdag d. 30. marts 2017 kl. 18.30.
Spisning fra 18.30 - 19.30.
Schnitzel med gemüse. Pris: kr. 80,- af huskokken Flemming.
Tilmelding til spisning til Bente Hyldgaard senest mandag d. 27. marts på
mobil: 6165 4640 eller mail: bhygaard@gmail.com
Generalforsamling med kaffe/te og lagkage ca. kl. 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 (senest 2 uger før d. 16. marts til formanden Bolette Eggers) mail: bolette.eggers@mail.dk
7.
Valg af bestyrelse og suppleanter.

Bolette Eggers, Margrethe Vestergaard og Jørgen Eeg 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 stiller op til revisor.

Palle Jensen stiller op til revisorsuppleant.
9.
Fastsættelse af kontingent. 100,- kr. pr. medlem.
10. Evt.
Hvis du ikke allerede har betalt kontingent for 2017 med det omdelte indbetalingskort, er det muligt at betale ved indgangen.
Vi håber at se ligeså mange som sidste år.
På gensyn
Bestyrelsen
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Christian Hansen, Saltoftevej 5,
fylder 90 år 15. februar.
Interview:
Klokken er 2 søndag eftermiddag. Solen skinner hele vejen rundt efter mange dage med
diset, gråt og fugtigt vejr. Det er næsten varmt. Kalenderen står på 15. januar. Der er præcis en måned til den store dag.
Christian byder indenfor i sin fine, lille stue lige ud til Saltoftevej. Her fra hans store, sorte
læderlænestol har han fin udsigt til al indgående og udgående trafik, kørende, cyklende,
gående til Thorøhuse.
Jeg sætter mig i den anden lænestol overfor og kan også følge med i trafikken. Men nu
gælder det 90 års historie. Christian vil servere ”en tør kop kaffe”. Jeg vil hjælpe. Men
Christian vil selv, og med hjælp fra sin krykkestok bliver han nærmest hurtiggående. Han
er også den mest motoriserede 90-årige med både MINIBIL og ELSCOOTER.
Fortæl, fortæl Christian: Han kommer til verden i Vistorp ved Vedstårup Teglværk 15.
febr. 1927 på en lille landejendom med 10 tdr. land og 7 køer. Der er en 14 år ældre bror
og en 12 år ældre søster. Efternøler og enebarn. Sådan nogle går deres egne veje, mener
Christian. I hvert fald skal han gå til skole. Men fordi Gamtofte Skole ligger 5 km væk, og
nabosognets skole kun ligger 3 km væk, får han lov til at gå til og i Søllested Skole. Gå i
skole betyder på den tid at gå. Tænk, hvis man turde tale det ind i dagens skoledebat.
Vi springer de obligatoriske 7 skoleår fra 1934-1941 frem til konfirmationen. Christian
har en klæbehukommelse mht. ugedage, datoer, navne og årstal. Og 31. marts 1941 er han
efter konfirmationen køreklar som så mange andre: ud at tjene. De første år dog på forældrenes gård. Faren vil gerne, at han skal uddannes til mekaniker. Men Christians lidenskab
er køerne. Han remser navne og årstal op på de gårde, hvor han var fodermester og understreger, at det var håndmalkning på de 18 køer, der gennemsnitlig var på gårdene: Møllerupgård, Abildgård, Højbjerggård.

Billedet til venstre:
Christian Hansen og Sif
Hede øver til Thorøhuse
cabaret 2015 med nummeret Bedstefar og Dorthe
Billedet til højre:
Christian og en mikrofon,
det passer sammen som
hånd i handske
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Hurtigt når vi frem til 11. nov.1948: Soldatertiden i Odense og Århus. Gode dage, fortæller Christian. 9 måneder. Så var det retur til køerne. Men nu på større gårde: proprietærgårde og med en Ferguson-traktor til 50-100 tdr. land og med nye erfaringer som
enekarl.
Christians bror har en maskinstation, og netop nu er hele Danmarks landbrug ved at få
traktorer.
Han springer over til broren og har løsarbejde. Årstallet er er 1953. Et spring mere og
nu er han mælkemand med 2 heste foran og 18 junger á 80 liter mælk bagved på vognen, ca. 4 junger pr. gård, som blev afleveret på mejeriet i Søllested inden kl. 07.00. Det
varede ½ år. Christian havde nu lige lyst til at prøve Sjælland, hvorfra faren stammede.
2 mdr. var rigeligt. ”De sjællændere havde det pænt udenfor, men indenfor i staldenpuh ha- der gik det på bedste beskub.” Hjem til Fyn. Til broren.
Jeg tæller på fingrene. ”Hvor gammel er du nu Christian?” 1954. 27 år. ”Der må da
snart komme noget om en pige.” Jeg har set alle familiebillederne på væggen. ”Jeg var
bange for piger, for længe om at opfatte deres signaler,” fortæller Christian.
SKÆBNEN: Forældrene er nu på Årup alderdomshjem. Christian er på besøg. Kokkepigen og en anden ansat pige bor på hjemmet. Christian kommer der oftere og oftere. Han
er med kokkepigen og den anden pige på Odensetur. Den anden pige + kæreste overnatter på pigens værelse, så kunne Christian og kokkepigen vel gøre det samme på kokkepigens værelse. 1 år efter, efteråret 1955, er Christian og Inge gift på Odense Rådhus.
De flytter ind i hos en af de gårdmænd, Christian har arbejdet længst for, Thor Thorsen i
Søllested. Året efter, 1956, kommer datteren Britta til verden. Hun blev 60 sidste år i
Skodbjerg i Sønderjylland.
En ny gårdmand i Søby køber hus til sine gifte medhjælpere. Gårdmanden passer selv
sine 18 køer, mens Christian passer de 50 tdr. land nu med kone og lille datter. Efter 2
år lejer den lille familie et hus på Kærum Mark, hvor sønnen Mogens kommer til i april
1963. Han bor nu i Ebberup.
Vi nærmer os Thorøhuse og Sukkerfabrikken.
Christian bliver hyret til kampagnen 4.nov.1962. Han husker datoer og ugedage. Sikke
en hukommelse.
Lørdag d. 10.maj 1963 kommer posten med brev om formiddagen. Det er solskin. Han
er blevet ansat på sukkerfabrikken. Det bliver til et langt og godt ansættelsesforhold
frem til nytårsskiftet 89/90, hvor Christian går på efterløn og siden pension. 26 år på
Sukkerfabrikken. Han laver alt muligt. Brænder kalk, bygger om, men det bedste var 10
år som vægter, hvor han kun møder tyve 1 gang. De slipper væk lige for næsen af ham.
Så er det igen hukommelsen: tirsdag d. 10. maj 1966 flytter Christian og familie fra
Kærum Mark til Thorøhuse, Saltoftevej 5. Inge får et par år job på apoteket i Assens.
Rengøring og udkørsel af medicin til folk. Det foregår på cykel selvfølgelig.
Christian elsker dilettant og humor. I Søllested spillede han i 10 år og instruerede et par
gange. I Thorøhuse var det i 80erne sammen med bl.a. den navnkundige smed Hans fra
Jacob Gades Vej 3 og Bente Hyldgaard, Jacob gades Vej 23. Nu igen i marts 2017 er
han for 3. gang med i Thorøhuse-cabareten. Sidste år havde han stjernenummeret med
Sif, en gammel Ib Schønberg sang.

23
På hans lille sofabord står også en Storm P kalender, og der ligger bøger om Storm P og Cirkusrevyen.
Christian bliver alene, da Inge dør 2. juledag 1998. I 2007 d. 28. april får han en blodprop.
Skæbnen vil, at han føler sig dårlig og går udenfor, hvor Jeppe tilfældigvis kommer forbi
med sin kajak. Jeppe kan se, at han opfører sig underligt og får ham ind på sofaen og ringer
112. I ambulancen får han elektrostød 2 gange og vågner. En uge efter er han hjemme igen
og har aldrig haft det bedre, så noget må være rystet på plads, fortæller Christian. Nu bliver
han 90. Får gjort rent 15 min. hver 14. dag, har fået en robotstøvsuger af børn og børnebørn,
får varm mad fra Willemoes. Det er godt, og det dufter. Christian kan selv.
Skrevet af Bolette.

2 børn,
4 børnebørn,
7 oldebørn
og vi i Thorøhuse
vil
hejse flaget
onsdag d. 15.
februar
2017.

Skrevet af Bolette.
Foto: Bolette
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Nye folk på Saltoftevej 2.
Yes. Hvor heldig kan man være? En stor børnefamilie kom til Thorøhuse. De har lejet sig
ind i ”Den gamle skole”. Jeg møder Trille Hansen i døren til skolen. Hun fortæller, at de
elsker at bo i Thorøhuse. Især stranden trækker, fordi her kan der samles sten, og dem kan
der males på. Det ser man straks ved at se sig omkring foran huset. Trille har planer om at
åbne en vejbod til sommer. I øvrigt interesserer hun sig for at hækle og strikke, og hun har
allerede fundet sammen med folkene ”Sy og strik” i forsamlingshuset (omtalt andet steds
her i bladet). Trille er kæreste med Henrik Jensen der er soldat på tyvende år i Fredericia.
Han har forelsket sig i Thorø, hvor han løber. Henrik har også forelsket sig i Trille og friet
til hende juleaften. Hun sagde JA. Nu mangler de nyforelskede bare at fastsætte en bryllupsdato. På adressen bor også: Sebastian på 15, Sille på 12, Thea på 11, Freya på 8 og Simone
på 7 år. Husstanden tæller også hundene Milo og Aslan. Billederne har Trille sendt til redaktionen, for som hun siger: ”Det bliver ikke nemt at samle os alle sammen samtidig” Tekst
BTO Bylauget siger: ”Velkommen til Thorøhuse”

Her er et par billeder af husets beboere
(billedet af os er fra Sebastians konfirmation i april 2016) samt vores 2 hunde :-)
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Nye folk på Saltoftevej 25
Vi fortsætter perlerækken af tilflyttere. Hos Ulla Rasmussen bor parret Gitte og Lars
Hansen midlertidigt, mens deres nye hus på Sprogøvej bliver bygget i Assens. De har
indlogeret sig hos Gittes mor Ulla, men det er hendes hund Rasmus ikke er helt tilfreds
med.
Parret har 3 voksne børn, som er flyttet hjemmefra. Gitte arbejder på AG Snus i Assens,
og Lars arbejder på Orana i Rynkeby, der fremstiller juicekoncentrater til det meste af
verden. I øvrigt er Lars glad for at tage sig en løbetur.
Når det nye hus står klar til indflytning 10. maj eller cirka deromkring, flytter parret igen
fra Thorøhuse, men de lover at komme her tit og ofte. Af tekniske årsager var det ikke
muligt at få et billede foran huset på Saltoftevej, så det måtte tages ved fællesspisningen
den 24. januar. Annelise, der er Thorøhuse Postens korrekturlæsende medarbejder, har
været klasselærer for Gittes datter Sofie. Ak ja, verden er lille (heldigvis). Tekst BTO
Bylauget siger: ”Velkommen til Thorøhuse”

Foto: Bjarne Toft Olsen
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BROEN TIL DREJET
Vi forventer – og det er planen, at renovering af broen starter op og udføres i
løbet af de næste måneder. Vi forventer på den måde, at være klar når både
fiskesæsonen og benyttelse af kolonien på Drejet starter op. Det, som kan drille i forhold til planlægningen, er selvfølgelig, hvordan vejret arter sig, men
fortsætter vi med det vejr, vi har haft indtil nu, så skulle der ikke være nogen
problemer.
Renoveringen forventes at strække sig over 2 og 3 uger – igen lidt afhængigt af vejret, og i den periode skal det forventes, at man kun kan komme
over på Drejet af vandvejen.
Det nye træ, der bygges bro af, er Azobétræ. Det er der samme slags træ som
benyttes til blandt andet til havnebyggeri, så det er noget træ, man har god erfaring med og ved har en lang holdbarhed - også når det er tæt på eller i vand.
Broen vil efter renoveringen i øvrigt være godkendt til den samme færdsel
som hidtil.

Venlig hilsen
Morten Grave
Trafik og Byg
Assens Kommune
Rådhus Allé 5
5610 Assens
Tlf.: 6474 7232

Foto: Margrethe Vestergaard. 28. oktober. Hunni hedder Sussi
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 16. januar 2017
kl. 10:30 hos Lasse.
Deltagere: Bolette, Margrethe, Bente, Lasse, Palle og Jørgen (referent).
1 Godkendelse af referat.
Referatet fra mødet den 3.10.2016 blev godkendt.
2 Evaluering af aktiviteter siden sidst:
Landdistriktsrådets møde 26.10, hvor Palle deltog.
Fællesmøde (Borgergruppen) med Forsamlingshuset 8.12 (referat foreligger).
3 Aktiviteter i den kommende tid:
Bylaugets generalforsamling 30. marts. Dagsorden m.m. blev gennemgået.
Strandrensning. Dato blev aftalt til onsdag den 19. april.
Møde m. Friluftsrådet 2. februar: Lasse og Jørgen deltager.
Badebroens fremtid blev drøftet, og det blev besluttet at gå videre med et tilbud fra Assens Skibsværft med et fag mindre end det tidligere. Pris ca. kr.
50.000. 75 % dækkes af tilskud fra kommunen. Energi Fyns Fond er ansøgt også til medfinansiering. Arbejdet afventer godt forårsvejr.
Legeredskaber på Drejet: Med midler fra Borgergruppebevillingen vil Preben
og Niels reparere overligger på gyngestativet.
4 Nyt fra formanden:
§ 18 ansøgning: Igen i år er vi tildelt midler til at kunne gennemføre en udflugt for udvalgte ældre i Thorøhuse.
Fra Miljø og Kultur er det oplyst, at der vil blive opført en Shelter ved Saltofte
Strand.
En indvielse af Torø Huse Stien fra Forsamlingshuset til Assens langs kysten
blev drøftet.
Bolette deltager som Landsbyambassadør i et bosætningsprojekt sammen
med Jordløse og Helnæs: Kystbåndet.
5 Nyt fra øvrige bestyrelses-medlemmer:
Jørgen: Intet nyt fra kommunen om renovering af gadebelysningen i Thorøhuse. Ny ansøgning til Energi Fyn Fonden om støtte og samtidig rykkes
kommunen for nyt om en plan*.
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* Efter mødet har kommunen på forespørgsel oplyst, at et projekt som omhandler Torø Huse, er under udarbejdelse, og at vi vil få det forelagt.
Mere om sagen ca. 1. april (i år!).
Palle: Nye indbetalingskort for 2017 færdiggøres og omdeles.
Medlemmer:
Palle oplyste, at vi per 31.12.2016. har 157 medlemmer.
6 Økonomi:
Palle redegjorde for foreningens status og forventet regnskab for 2016
7 Thorøhuse Posten:
Input til kommende udgave blev drøftet og aftalt.
8 Anden PR og kommunikation til medlemmerne og andre medier.
Vi drøftede en henvendelse til kommunen om den båd, der er strandet på
Drejet ved højvandet.
10) Eventuelt.
Næste møde blev aftalt til 24. april kl. 10:30 hos Bente.
Mødet sluttede kl. 12:19.

Flotte naturbilleder fra Thorø.
Fotografer:
Øverst Torben Blicher Buch
Til venstre Maybritt Treverket
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Nye folk på Barkegyden 3
Traditionen tro byder Thorøhuse Bylaug tilflyttere velkommen, også med en omtale her
i Thorøhuse Posten. Bolette kommer som Landsbyambassadør med gave fra kommunen: Vin eller blomster eller chokolade og en Thorøhusebog fra Bylauget.
Grethe Madsen og Erik Lyhne har overtaget huset 15. december, men allerede i oktober
gik parret i gang med en omfattende renovering fra kælder til kvist. Gulve er blevet afhøvlet, efterisolering, køkkenet er renoveret, alle vægge og lofter er blevet malet med
specialmaling med tryksprøjte. En skøn brændeovn giver en livgivende varme, som
fordeles fint overalt. På førstesalen er skunkrum sløjfet, og i stuen er der planer om en
terrassedør mod syd.
Grethe fortæller, at hun er uddannet kok for mange år siden, men nu er hun uddannet
pædagog og arbejder som ekstern hjemmevejleder. I øvrigt interesserer hun sig for emner som miljø, natur og især fugle. Og så er Thorøhuse et godt valg.
Erik er ligeledes uddannet pædagog og arbejder på et opholdssted ved Middelfart. Han
har som hovedinteresse sejlads med katamaranen ”II Gode Venner”. Før denne båd havde han en anden katamaran (selvbygget), som hed ”Gode Venner”. Skibet kommer til at
pryde Thorøhusebugten om sommeren.
Parret har bl.a. sejlet Fyn rundt – dog ikke i selve kapsejladsen, men på tur. De to nye
Thorøhusere har hver to børn, som dog ikke har folkeregisteradresse her. Da jeg er på
besøg, er datteren Kathrine på besøg, og gæster får de mange af i fremtiden, både familien og af venner. Grethe antyder, at de på sigt kan lokke nye folk til byen. Vi får se.
Og så havde jeg nær glemt katten ”Smilla”, som også tager med på sejlture. BTO
Velkommen til Thorøhuse.

Foto: Bjarne Toft Olsen
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Sy og strik i forsamlingshuset.

Ca. 1 gang om måneden, gerne mandage eller tirsdage, mødes 20-25 damer fra Thorøhuse og omegn til hyggeligt samvær omkring det medbragte håndarbejde. Denne populære
aktivitet i forsamlingshuset begyndte i efteråret 2014. Det koster 10 kr. til forsamlingshuset og 10 kr. til kaffekassen for at deltage. Jytte er tovholder, mens Jeppe sørger for at
kaffen kommer på bordet. Det aftales fra gang til gang, hvem der på skift bager kage
eller boller til kaffen. Alle er velkomne, så mød endelig op til et par hyggelige timer i
forsamlingshuset. Datoerne fremgår i aktivitetskalenderen.
Tekst og foto: Jeppe Nielsen
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Sognepræst i Sønderby-Kærum Kirker Rikke Graff Pickardt
Kristensen er inviteret af Thorøhuse Posten (red.) til at skrive
en klumme.
Billedet er taget fra www.assensprovsti.dk

TAB OG VIND
Den mørke tid efter julen kaldes i kirkeåret for Hellig tre Konger-tiden.
Da Vor Herre lod sin søn føde på jorden, sådan som juleevangeliet beretter, lyder det, at
de vise mænd, eller de hellige tre konger, som havde set den store lysende stjerne over
stalden i Betlehem, kom til Jesusbarnet for at tilbede ham. Og de havde gaver med; guld,
røgelse og myrra.
Men faktisk er der en gammel fortælling om en fjerde vismand. Han kom imidlertid for
sent. Den fjerde vismand solgte allerførst alt, hvad han ejede, og købte tre kostelige stene: en blå safir, en rød rubin og en hvid perle. Dem ville han tage med og ofre til den
lille nye himmelske kongesøn. Men bedst som han skulle til at rejse, udbrød der en farlig
sygdom i hans hjemby, og han fik travlt med at hjælpe og glemte alt andet. Han solgte
endda den blå safir for at få penge til at købe mad til de syge. Da han endelig kunne rejse, var hans tre venner for længst draget af sted.
Den fjerde vise mand rejste derfor alene. Da han nåede frem til Betlehem, mødte han
stor sorg og fortvivlelse. Kong Herodes havde af frygt for, at den nye kongesøn skulle
tage magten fra ham, og han, Herodes, skulle stå tilbage som en taber, befalet at alle
byens små drengebørn skulle slås ihjel. Og det var netop, hvad der var hændt, da vismanden rejste ind i Betlehem. Nu blev også den røde rubin solgt, for at han kunne hjælpe folk i byen. Fra Betlehem førte hans vej ham til Egypten. For Josef og Maria var jo
flygtet fra Herodes til Ægyptens land. Men her gik det ham på samme måde. Den vise
mand kom hele tiden til steder, hvor der var mennesker, der havde brug for ham.
Og årene gik. Da han efter mange, mange års forsinkelse endelig rejste til jødernes land
og kom til Jerusalem, var hele byen i oprør: jødernes konge skulle korsfæstes. Det lille
barn, født under den lysende stjerne julenat, som den fjerde vismand var taget ud for at
finde, var nu blevet en voksen mand. Og nu, sagde de, skulle han klynges op på et kors
og lide døden. "Nej", udbrød den vise mand, "det må ikke ske. Endnu har jeg min hvide,
kostelige perle i behold. Med den vil jeg løskøbe ham!"
Han skyndte sig så hurtigt hans gamle ben kunne bære ham mod et sted kaldet Golgata,
hvor man korsfæstede folk. Men på vejen mødte han endnu en gang et menneske i nød.
En ung pige, på flugt fra nogle mænd, der ville sælge hende som slavinde, kom og kastede sig ned foran den vise mand og bad: "frels mig!" Og vismanden købte hende fri med
den hvide perle. Nu var alle de kostbare perler, som oprindeligt var tiltænkt Jesus, solgt.
Tomhændet drog han ud til Golgata. Men kom for sent. For netop da han nåede frem,
udåndede Jesus på korset.
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Det hele var forgæves og for sent, tænkte den fjerde vismand. Men da Golgataklippen revnede, ramte en lille sten ham i panden, og han styrtede til jorden.
Og i drømme så han, at betlehemskongen havde modtaget alle hans kostelige stene:
Den blå, den røde og den hvide funklede i Jesus' tornekrone.
Vinterhilsen fra pastoren

FRIGG fra Finland i Thorøhuse Forsamlingshus
fredag d. 10. marts.
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Frigg har eksisteret i 15 år og har spillet mere end 400 koncerter over
hele verden. Samtidig 6 cd-udgivelser på samvittigheden. De kommer
fra Finland, men rækkevidden er verdensomspændende. De har optrådt
i Nordamerika, Australien, Japan, Europa samt på flere store festival’er
rundt omkring. Musikken spænder fra amerikansk bluegrass over keltisk, balkan og endda heavy metal. Selv har de kaldt deres musik for
”Nordgrass”, en sammentrækning af amerikansk bluegrass og nordisk
folk. Musikalsk virtuositet, hvor præcision, timing, up-tempo og spilleglæde går op i en højere enhed. ”Hot Fiddles from Scandinavia”,
”Blazing Fiddles on steroids” er nogle af de betegnelser, der er anvendt
om Frigg. Thorøhuse Forsamlingshus har i nogle år forsøgt at få en aftale i stand med Frigg. Det var tæt på at lykkes sidste år, men glippede.
Nu glæder vi os til at præsentere det 7 mands store orkester på den lille
scene i forsamlingshuset. 4 violiner, 1 kontrabas, 1 mandolin og 1 guitar. Fremragende musikere med 3 af den berømte Järvela familie i centrum. Frigg består af Tommi Asplund, violin, Tero Hyväluoma, violin,
Alina Järvela, violin, Annti Järvela, kontrabas, Esko Järvela, violin,
Tuomas Logrén, guitar, dobro og Petri Prauda, mandolin, cittern og
sækkepibe. Koncerten er med spisning, hvor der serveres en 2-retters
menu for 125 kr. Koncertbilletten koster ligeledes 125 kr. Billetter bestilles på tlf. 22871053.
Tekst og foto indsendt af Jeppe Nielsen

Annonce:
Ja her kunne din annonce stå. Det er ganske gratis for beboere i Thorøhuse og
Nyhuse så længe det er fra private til private. Kun alt for få benytter denne mulighed. Køb og salg, hundepasning, blomstervanding osv.
En anden gratis ting. Du kan få Thorøhuse Posten tilsendt på mail som PDF fil.
Jeg har omkring 50 personer på maillisten. Bladet udsendes elektronisk før det
ligger i postkasserne her i byen. Har du familie der ikke får bladet, er dette en
oplagt mulighed. Send blot en mailadresse til mig: btols48@gmail.com
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Droneoptagelse fra Thorøhuse

Se denne fantastisk flotte optagelse på YouTube.
Find den på Facebook gruppen Thorøhuse

Kender du arkiv.dk ?
Postkort fra Thorøhuse 1954
Om arkiv.dk
I Arkiv.dk søger du i materiale, der
opbevares i mere end 500 danske
arkiver.
En del materiale er digitaliseret, så
du umiddelbart kan se det her på
arkiv.dk. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt, så i mange
tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv, for at se materialet.
Med tilladelse fra KærumSønderby Lokalhistoriske arkiv
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Leif Pedersen fra Nyhuse skriver:

Diogenes: Græsk filosof, der levede fra 412 f.Kr. til 323.f.Kr. Boede
i en tønde og afgav næsten alle
materielle goder. Han var fortaler
for kynismen. Wikipedia

Undertiden efterspørger man i Thorøhuse en beretning om vor tømmerflåde “Diogenes”
fra 70erne. Mine tvillinger Anders og Jakob har faktisk en hjemmeside http://
www.traveltwins.dk, som handler om deres mange rejser, altsammen med fotografier de
selv har taget. Der er her et afsnit: http://www.traveltwins.dk/the-raft), som de for nylig
har inkluderet. Her er en forkortet beretning om projektet. Det bør bemærkes, at hjemmesiden lige er opgraderet, så der er endnu ikke foretaget korrektur på sproget. Jeg håber, at det er OK, at den er på engelsk. Du (reddaktøren) må gerne inkludere linket i
avisen, da der er mange som søger rejseinspiration på siden, og Diogenesafsnittet har
sikkert almen interesse i Thorøhuse.
Her følger en smagsprøve fra hjemmesiden.

Montage af tømmerflåden. I
løbet af påskeferien 1971 blev
tømmerflåden monteret i
Thorø Huse bugten for første
gang. Der var endog snefald
på det tidspunkt. På billedet
ses: Laurits, Palle og Leif .
Læs hele historien (på engelsk) og se billederne på
www.traveltwins.dk/the-raft

Tømmerflåden er næsten klar.
På billedet ses: Leif, Palle,
Laurits, Søren og Hans.
Foto fra hjemmesiden
www.traveltwins.dk/the-raft
Thorøhuse Posten bringer i
næste nummer en lidt længere
beretning om flåden.

37

THORØHUSE FORSAMLINGHUS
GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 9. FEBRUAR 2017 kl.18.00
DAGSORDEN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
sen
12.
13.

Valg af dirigent
Formandens beretning samt godkendelse heraf
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for
2016
Forelæggelse af budget for 2017
Fastsættelse af kontingent for 2018
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand (lige år)
Valg af kasserer Ursela Nielsen modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.1 Ole Nielsen – modtager genvalg
Finn Nielsen – modtager genvalg
1 medlem - nyvalg
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter Eva Christensen
modtager genvalg
Valg af 2 revisorer. Kurt Pedersen og Birthe Hanmodtager genvalg
Valg af 2 revisorsuppleanter. Uffe Pihl modtager
genvalg
Eventuelt

Husk tilmelding til spisning – gule ærter/grønkål
(75 kr.) senest mandag d. 6. februar til Jeppe, tlf. 22871053
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Strandrensning
Onsdag d. 19. april 2017 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 forsamlingshuset.
Vel mødt. Bestyrelsen.
Thorøhuse Bylaug.

Husk
cabaret den
24. og 25.
marts
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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

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

Henrik Ullum som natte-vinterbader
Foto: Paparazzi Hanne Yderstræde
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”Et er søkort at forstå, et andet skib at føre”
Det gode skib Delfinen ligger nu som en strandet hval
på Drejet. I gamle dage kunne man sejle rundt om
Thorø, men skipper har sikkert ikke fået opdateret sine
søkort. Skibet var nær sejlet i mål på Drejet.
Foto: Bjarne Toft Olsen

Jeg så nu hellere, at
det kom tilbage til
Thorø. Så kunne vi to
sidde på bukkehornene og dekorere den
mørke, triste overflade

Her stod Thormonumentet på
Thorø. Vandværket til højre i
billedet. Foto: BTO

Tænk hvis Thormonumentet blev flyttet til Assens? Det ville pynte gevaldigt i rundkørslen.
Men så ville der jo ikke
være plads til adventskransen og blomster.

