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NIMBY 

Læs på side 3, hvad den kryptiske bogstavkombination står for  
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Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen 
 

Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674, 
mobil: 21442498 
Mail: bolette.eggers@mail.dk 
Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf: 
64714400 Mobil: 40174810. 
 Mail: pisa@pisa.dk 
Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen. Ålevejen 3. Mobil: 
21470639. 
Mail: joergeneeg@gmail.com 
Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob Gades 
Vej 1. Tlf: 64713868. Mobil: 29602070.   
Mail: margrethe.vestergaard@gmail.com 
Bestyrelsesmedlem: Lasse Lauridsen: Jacob Gades Vej 

26. Mobil: 23906812. 
 Mail: lasselau@hotmail.com 
Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard. Jacob Gades 
Vej 23. Mobil: 61654640. 
 Mail: bhygaard@gmail.com 
Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf: 
64714661. Mobil:24232507. 
 Mail: nn@asyard.dk 
 

 

 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
mailto:pisa@pisa.dk
mailto:joergeneeg@gmail.com
mailto:margrethe.vestergaard@gmail.com
mailto:lasselau@hotmail.com
mailto:bhygaard@gmail.com
mailto:nn@asyard.dk
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Thorøhuse  Postens redaktør 
Bjarne Toft Olsen 

Ålevejen 11, telefon: 26390999 eller 64712704 
 

Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle  
husstande i byen og i Nyhuse. Indlæg sendes til: 

btols48@gmail.com 
 

Deadline for næste nummer: 24, januar 2018 
Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig. 

Redaktøren har ordet. 
 
Havvindmøllepark Lillebælt Syd er i strid modvind i Throrøhuse og 
mange andre steder langs Lillebælts kyster, men først en ordforklaring: 
 
NIMBY som er et akronym (også initialord eller initialforkortelse) er 
en særlig slags ordforkortelse dannet af ords eller orddeles forbogstaver. 
DSB og NATO er eksempler på forkortelser, der er akronymer og hen-
holdsvis er dannet af begyndelsesbogstaverne i Danske Statsbaner og 
North Atlantic Treaty Organisation. 
Ifølge Gyldendals ”Den Store danske” defineres der således: 

NIMBY-effekt, Not In My Back Yard ('ikke i min baghave'), det fæno-
men, at borgerne i et område kan se nødvendigheden af et nyt anlæg el-

ler en ny institution, men protesterer mod placering i lige netop deres 
nærområde. Fænomenet kan fx ses, når politikere skal afgøre placerin-
gen af vindmøller, affaldsdepoter og institutioner for stofmisbrugere. 
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Der var malurt i bægeret, da Thorø Snapselaug skulle kåre Årets Snaps 
torsdag den 28. september 2017 hos Ulla Skytte Lorentsen. Havfruen lag-
de lokaler til kåringen på adressen Bådstræde 5. Der var ”mandefald” på 
posterne: skriveren Hanne Yderstræde og mundskænk Bjørn Birkely 
samt andre fremtrædende medlemmer. Som substitutter for skriveren blev 
undertegnede udpeget af oldermand Karlo Pedersen, og Lise Arnecke 
trådte beredvilligt til som mundskænk.  
Blandt de nominerede var snaps på: Malurt, ”Ukendt”, Havtorn, Æble-
blomst, Aroniabær, Klitrose, Thorø Syp og Dild nævnt i tilfældig række-
følge. Dildsnapsen, der var i en særegen flaske med langt skaft, fik et par 
lumre bemærkninger med på vejen: ”Flot diller” og ”god længde på fla-
sken” 
Nummer 3 blev Thorø Syp med inspiration fra det Bornholmske med 
honning og rom. Skaber: Karlo Pedersen 
Nummer 2 blev snaps på Aroniabær fra Markleddet med bemærkninger-
ne, stærk smag af bær, fin farve og usødet. Skaber: Bjarne Toft Olsen 
Nummer 1 blev Havtorn. En klassiker blandt snapse, brygget på erfaring 
og med flotte gule bær i flasken. Skaber: Poul Kastrup. 
Førstepræmien var en ”vandrepokal” bestående af 6 flotte (store) snapse-
glas med navneinskription i smuk træramme. Oldermand Karlo Pedersen 
overrakte præmien til mesteren under højlydte klapsalver.  
BTO  - tekst og foto 



5 

 

VVS – Ventilation – Blikarbejde 
 Fra ide til virkelighed. 

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

mailto:mal@boegskov-vvs.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
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”Glæden ved musikken 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 omkvædet. 
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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PTE - band 

 

Forbrugervalget til Assens Forsyning 
 
Palle Isaksen var opstillet, men blev ikke valgt 
 
Kun 196 stemte til valget, så der skulle kun 14 stemmer mere til, for at jeg var blevet 
valgt. Mon ikke, jeg nu er 1. suppleant – se nedenfor. 
 
 
Jørgen Skov Petersen      70  stemmer   35,7%           valgt til bestyrelserne 
 
Søren Edlefsen                 54    stemmer   27,6%          valgt til bestyrelserne  
 
Palle Isaksen                     41   stemmer   20,9%          valgt som suppleant til bestyrel-
serne  
 
Steffen Skov                      31    stemmer   15,8%         valgt som suppleant til bestyrel-
serne  
 
Tak for opbakningen. / Palle Isaksen 
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Når svalerne kommer igen til næ-
ste forår, må de se sig om efter 
nye steder, hvor de kan hvile ud, 
pudse fjer og hyggesnakke med 
naboerne. De gamle el-master og 
tråde er nu pillet ned, og i år var 
derfor sidste gang det klassiske 
syn af de smukke fugle på trådene 
kunne nydes på bl.a. Skolebakken. 
Måske de kan lære af stærene, der 
har fundet alternative muligheder i 
de mange antenner i byen……. 
 
Mvh Kim Rune / foto og tekst 
 
 
 

 
Kim Rune Jessen er i øvrigt også certificeret dronepilot, og han har 
sendt flere superflotte billeder fra Thorøhuse: 
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Thor Fisk 
Keld Mogensen 

40820030 

DER VAR ENGANG EN LYGTEPÆL  
Der var en gang for mange, mange år siden en stolt ny gadelampe, der var blevet 
udvalgt til at lyse op i et lille fint sted – et fiskerleje, som hed Thorøhuse - ude på 
landet i nærheden af storbyen Assens. 
Gadelampen - som var monteret på en høj pæl af trykimprægneret træ - var af nye-
ste slags med et flot skråstillet såkaldt lysarmatur med ægte neonbølgelys.  
Energien til at kunne lyse fik den gennem et netværk af fine kobbertråde, som for-
bandt lamperne. Og lyset kunne nu stråle ud til alle sider, også op mod den smukke 
stjernehimmel. 
For 22 år siden kom der nogle kloge folk på besøg i fiskerlejet. Folk som havde 

forstand på, hvordan der skulle se ud i sådan et samfund. Efter at have kigget sig 

grundigt rundt, skrev de en fin rapport med det fine navn ”Lokalplan Nr. I-

B3202”. I denne plan kom der på en af dens mange sider til at stå noget om gade-

lyset, som den fine gadelygte og dens kolleger slet ikke kunne lide. Der var sande-

lig blevet skrevet at ”gadebelysningen er uskøn” og at ”gadebelysningen trænger 

til udskiftning”!!! 
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Det kunne man selvfølgelig ikke have siddende på sig, og i mange, mange år derefter 
forsøgte man at få dem i tale, som kunne gøre noget ved det. Det viste sig at være rig-
tig svært, fordi der jo hele tiden var noget andet i den store kommune, som der skulle 
gøres først, og sådan noget må man selvfølgelig affinde sig med. 
Men igen og igen blev det forsøgt, og for 4 år siden begyndte man at lytte til dem, der 
boede i det gamle fiskerleje. Men det var jo så svært, og der skete da også det, at dem, 
der havde med det at gøre i kommunen, var blevet nødt til at rejse et andet sted hen, og 
det må man selvfølgelig affinde sig med.   
Men den gode fe havde ikke glemt sagen, og endelig i en kold vintermåned i år kom 
sagen til at ligge øverst på bordet hos dem, der bestemmer om sådan noget inde i kom-
munen.  
Den gamle lygtepæl sammen med alle dens kolleger i fiskerlejet syntes, at de havde 
gjort det godt, og at de for længst var blevet klar til at gå på pension, og derfor så de 
frem til at få afløsning. 
Og så gik det pludselig stærkt! I løbet at nogle få måneder blev der sat nye fine master 

op, de var lavet i stål og malet brune. Energien til dem kommer ikke længere fra led-

ninger i luften, men fra kabler, som var puttet i røde plastikrør og lagt ned i jorden. 

Lysarmaturet lyser nu kun nedad og ud til siderne, og energi behøver de næsten ikke, 

fordi de hedder LED, og det er noget nyt fint noget. Ja, prøv bare at høre her:  

”LED er en forkortelse for ”Light Emitting Diode”, hvilket betyder, at 

lyset genereres ved strøm gennem en elektronisk komponent. Det smarte 

er, at det resulterende lys kun indeholder de synlige dele af spekteret.  

Det betyder blandt andet, at LED -lys ikke udsender særlig meget varme 

til omgivelserne.”  

En aften var alle de gamle gadelygter blevet slukket, og kun de nye lamper fik lov at 
lyse. Så kunne de gamle gadelygter glæde sig over, at der nu endelig var kommet en 
god afløsning for dem.  
Enden på historien er, at de gamle gadelygter er kravlet ned af pælene, og at pælene 

har lagt sig til hvile. Måske kan de være til lidt nytte på deres gamle dage her eller der.  
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Og svalerne! Hvad gør de nu? De var jo glade for at sidde på kobbertrådene. Jo, 
en gammel svale er hørt sige til de unge svaler, at i gamle dage klarede vi os fint 
med træerne. og vi har vi jo stadig træerne ligesom de andre fugle, så det går 
nok. Og minsandten, der er også set unge svaler, der sidder og skider på husenes 
solceller! 
Snip snap snude - så er den fortælling ude – 

Foto og tekst: Jørgen Eeg Sørensen 
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Typisk hollandsk skude 
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”Havelgen” ligger for tiden ved Nyodde på Thorø. Skiber er et stykke 
eksperimentel arkæologi, idet alt træ er beklædt med elg-skind. Sejlet 
skulle efter sigende være lavet af ren-skind.  
Ejeren af skibet hedder Martin Dannevang. Han har købt skibet af den 
norske  Børje Mønster, der har erfaring med skibsbygning fra stenalder 
og urtid  fra dengang han arbejdede på Kon-Tiki Museet i Oslo. Skibet 
er et nutidigt bevis på, at det har været muligt at drive samhandel mel-
lem bosteder i de norske fjorde. 
Foto: Torben Blicher  
Tekst: BTO 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 
 
Havnen 
5610 ASSENS 
Denmark 
 
Telephone 4564711134 
Telefax 4564711104 
Telex  50807 
E-mail  asv@yard.dk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bolette Eggers har, trofast som sædvanlig, støttet Røde Kors i Assens 
ved landsindsamlingen første oktober. Bolettes faste indsamlingsrute er 
Thorøhuse. Bolette skriver på sin Facebook side: 
 
Jeg er spændt på at få resultatet i morgen mandag d.2.okt. 
Resultatet blev: HURRA: TAK THORØHUSE OG NYHUSE. 
Rekord igen: 3099kr.+ 200kr til mobil pay.  
 
I Assens blev der indsamlet kr. 26374,50  og 2400 via Mobile Pay 
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 
Telefon: 64 74 11 42  

8. oktober 2017 kl. 16:03 Fra Bylauget om fartbegrænsning på Thorøhusevej. 
  

Hvis borgere føler sig generet af for høj fart, så skal 
den ned, mener formand for Miljø- og Teknikudvalget 
i Assens Kommune. 

Der kommer jævnligt henvendelser til Assens Kommune fra borgere, der 
synes, farten er vel høj på de strækninger, hvor de bor. Og sådan skal det 
ikke være. Hvis borgere er generet, og de ikke bor på gennemgående veje, 
så skal farten selvfølgelig ned, hvis politiet siger god for det. Det fastslår 
Hans Bjergegaard (DF), formand for Miljø- og Teknikudvalget. 

Senest er der kommet henvendelser fra borgere to steder, mens kommunen 
selv har fundet to steder, hvor hastigheden bør sættes ned. 

Det betyder, at man fremover …  Magtenbølle ….. 

Når man lader en vandresti løbe langs offentlig vej, giver det mening at 
sætte fartgrænsen ned. Det vil nu på kommunens initiativ ske på Torø Huse
-stien mellem Torø Huse og Nyhuse og på en over 300 meter lang stræk-
ning på Brunshusevej, som er en del af Lillebæltsstien. Fartgrænsen bliver 
fremover 60 kilometer/timen. 

javascript:void(0)
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Mørket sænker sig 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 9. oktober 2017 

kl. 10:00 hos Bolette.  
Deltagere: Bolette, Margrethe, Bente, Palle og Lasse (referent) Afbud Jørgen.  

 

  

1) Godkendelse af referat.   
           Referatet fra 11. juli blev godkendt.  
  

2) Evaluering af aktiviteter siden sidst:   
Bolette, Magrethe og Palle deltog i mødet med Landdistriktsrå-

det, mødet afholdes 2x årligt, hvor bylauget vil deltage. Materia-
let fra mødet bliver lagt ud på hjemmesiden, men der er flere 
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spørgsmål til referatet, så der blev foreslået et møde med kommunen 
for at høre nærmere omkring retningslinjer og bestemmelser i rappor-

ten.  Bolette undersøger. 
 

Broindvielsen blev en stor succes, hvor der var omkring 100 besøgen-
de, til pølser og lidt godt til ganen, på en skøn sommerdag, som blev 

sponseret af en Thorøhuse borger. 
 
Installation af den nye gadebelysning er afsluttet. Ålevejen blev lige-

ledes ”oplyst”.  

 
3) Aktiviteter i den kommende tid:  

Kurt Pedersen Ålevejen har henvendt sig til Bolette vedr. de dårlige 
modtagerforhold i lavtliggende områder. Bolette laver et indslag til 
Thorøhuse posten. 

OBS! Har du problemer med mobil dækningen, kan du ringe via dit 
Wi-Fi signal, og gøre dækningen bedre – Læs evt. mere på Yousee 

hjemmeside. 
 

Der har tidligere været udmeldt fra kommunen, at der pålægges ny 
belægning/slidlag på Jacob Gades Vej efter nedgravning af fibernet og 

opsætning af gadelamper, beslutningen er tilsyneladende landet hos en 
ny i kommunen. Bolette undersøger sagen ved kommunen. 
  

Torsdag den 12. okt. Er der indsamling af æbler mellem kl. 15 og 16. 
Der deltager børn fra Thorøhuse, og bylauget er klar med trailer og 

transport af de indsamlede æbler til mosteriet i Assens. 
  

4) Nyt fra formanden:   
Den nye badebro blev indviet, og de hjælpende hænder til projektet 
blev belønnet med en lille erkendelse. Bolette undersøger om der er 

mulighed for, at kommunen overtager vedligeholdelsen af badebroen. 
Trappen bliver taget op til vinter 

 
Vraget på Drejet er gentagne gange udsat for hærværk, som skæmmer 

området. Der er forsøgt kontakt til ejeren, desværre uden det store 
held. Næste step vil evt. være en politianmeldelse. Magrethe har taget 
flere billeder af affaldet omkring båden. Bolette undersøger mulighe-

derne.  
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5) Nyt fra øvrige bestyrelses-medlemmer:   

Der ligger ofte regnvand på Thorøhusevej, på vejen ved betonmu-
ren, Magrethe mener, det kan være opstået i forbindelse med op-

fyldning af jord under udbygning af Bryggeriet, men hvor det blev 
afhjulpet med nedgravning af en brønd/dræn. Bolette tager kon-

takt til kommunen. 
 
Palle er projektholder på at opsætte nogle balancepæle nede ved 

gyngerne som en ekstra aktivitet. 
 

Der søges igen i år midler fra paragraf 18 puljen, som de sidste par 
år har dækket udgiften vil vores lille ældreudflugt. Bolette søger 

puljen. 

Møde vedr. vindmøller blev afholdt i forsamlingshuset, 
og der var vist ikke den store tilfredshed med informa-
tionsmængden omkring projektet, syntes Helnæsboerne 
og Nordborgfolket og nogle thorøhusere. Hvorledes vi 
skal forholde os er endnu ikke afklaret, men vi ønsker 
en dialog på næste generalforsamling. Helnæs har holdt 
en afstemning, hvor 95% ikke ønskede vindmøller, og 
vi har mulighed for at være med i et evt. samarbejde. 
Vi følger dialogen på Helnæs, og tager emnet med vo-
res på næste generalforsamling: skal/kan/vil bylauget 
være talerør for Thorøhuse. Magrethe har kontakten til 
Helnæs.  
Bente har fået henvendelser vedr. regler for placering 
af sten ved haveanlæg og stier, der er vist ikke ingen 
nedskrevne retningslinjer, men Palle og Magrethe 
snakker med de berørte haveejere.  
 

6) Medlemmer:  
Palle har oplyst, at vi pt. har 170 medlemmer.  

   

7) Økonomi:  
Palle oplyste om foreningens økonomi. 

  
8) Thorøhuse Posten:  

Livredderklubben har ønske om en svømmeklub, og undersøger 
muligheder, kan evt. følges op med et indlæg i Thorøhuse posten. 
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9) Anden PR og kommunikation til medlemmerne og andre me-

dier. 

  Ingen bemærkninger 

 
10) Eventuelt.   

Næste møde tirsdag de. 16. januar 2018 kl. 10,30 hos Bente 

Retablering af asfalt efter nedgravning af forsyningsledninger  
 
Bylauget har henvendt sig til Assens Kommune, og modtager føl-
gende svar: 
 
Hej Bolette 
Efter din telefoniske henvendelse har jeg noteret, at vi i foråret 2018 skal 
kontakte forsyningsselskaberne vedr. retablering af asfalt efter nedgravning 
af: 
  

• Fibernet 
  

• Højspænding 
  

• Gadelys 
  
i Torø Huse. 
  
Med venlig hilsen 
  
Flemming lund 
Driftsingeniør 
Vej & Trafik 
Rådhus Allé 5 

5610 Assens 

 
Direkte tlf. :  64747253 
fllun@assens.dk 

www.assens.dk 

https://maps.google.com/?q=R%C3%A5dhus+All%C3%A9+5+5610+Assens&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=R%C3%A5dhus+All%C3%A9+5+5610+Assens&entry=gmail&source=g
mailto:fllun@assens.dk
http://www.assens.dk/
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Honning fra Thorø og Saltofte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetshonning af den økologiske slags sælges. 
Denne eksklusive serie forhandles i 2 varianter 

• Honning fra Thorø i lille glas: 25.kr 
• Honning fra Thorø i stort glas: 40 kr. 
 
Thorøhonningen har påskriften:  
Nektar indsamlet fra Thorøs naturlige vegetation 
 
• Honning fra Saltofte: 30 kr. pr. glas 
 
Nærmeste forhandler: Bjarne Toft Olsen, Ålevejen 11. 
Ved større leverancer rettes henvendelse til producenten:  
Karlo Pedersen, Å Strandvej 2, 5610 Assens, telefon 60754395,  
mail: pedersenkarlo1@gmail.com 

 
Tip: Ved kåringen af årets snaps i Thorø Snapselaug var der nomineret en 
såkaldt ”Thorø Syp”. Den fremstilles af et lille glas Thorø honning blan-
det med en flaske rom. Blandingen lunes en smule for at opløse honnin-
gen. Helt enkelt og velsmagende. Skål. 
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Det vrimler med anprisninger af vores skønne lille sted på 
internettet. Langt de fleste er produceret for at trække bo-
sættere hertil: Her følger et par eksempler: 
 

Bo ved vandet: http://bovedvandet.wixsite.com/thorohuse 
 
YouTube Portal for Torø Huse:  
https://www.youtube.com/channel/UCnIUTpkUnRZxvttc3cnUgYw 
 
Sidstnævnte er en protal på You Tube, hvor vi kan lægge videoer ind 
som har relation til Thorø Huse: Her findes bl.a. 4 videoer med inter-
view med vores tilflyttere. Tag et kig og bliv glad i låget. 
 
Hvis du ikke vil indtaste hele adressen, kan du finde links til alle klip 
på hjemmesiden www.thoroehuse,dk/omtale/video 
 
 

 
Fra siden: Bo ved vandet. 
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Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 24. november  

 
Calan består af 5 unge talentfulde musikere fra Wales. Med en livlig og 
energisk optræden med bl.a. unik walisisk stepdans tilfører Calan tradi-
tionel walisisk musik en ny betydning. De gennemgår et varieret reper-
toire fra populære gamle reels, jigs og hornpipes til nogle af de mest 
smukke og iørefaldende vokalnumre. De har siden deres debut udgivel-
se ”Bling” i 2008 optrådt på festivaller og spillesteder i hele verden, 
heriblandt foreløbig 5 turneer i USA.  
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Gruppen har i sine optrædener bl.a. gjort sig bemærket ved at optræde i 
kulørt og farverigt outfit i bestræbelserne på at profilere den walisiske 
kulturtradition. De har efterhånden introduceret en helt ny generation for 
den traditionelle walisiske musik. Et livligt og højenergisk indslag i 
Thorøhuse Forsamlingshus. Koncerten bliver som vanligt med spisning. 
Der serveres en 2-retters menu. Prisen er 125 kr. for maden og 125 kr. for 
koncerten Spisning kl. 18 og koncert kl. 20. Billetter bestilles på tlf. 
22871053. 

Arr. Thorøhuse Forsamlingshus 

Æblemostbanden på spil 
 

 

Igen i år lykkedes det at samle æbler, selv om der ikke var nær så 
mange som sidste år.  
Æblerne fik vi hos Vibeke og Torben, Thorøgyden 6, hvor de reno-
verer det gamle stråtækte hus, og så fra vores eget Thorøhusetræ 
på p-pladsen. Et par poser fra Hanne Yderstræde, Jacob Gades 
Vej og lidt flere poser fra Carl Emil og Inga, Skolebakken. A 
Vi fik ca. 103 kg, som blev til 24 bokse á 3 l fin ren Thorøhuseæb-
lemost. Den bliver solgt til fællesspisning i november for 80 kr. for 
en boks på 3 liter.  
Æblemostbanden var i år: Victoria og Gustav fra Skolebakken 11, 
Johanne og veninde Katrine fra Jacob Gades Vej 12 og Lasse og 
Bolette fra Bylauget.  
Bolette.   
 
Se billederne på næste side. 
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Cabaret 2018 
 

Planlægningen for carabet i Forsamlingshuset er så småt gå-
et i gang. Det ligger fast, at der bliver to forestillinger:  
 
 Fredag den 16. marts er der Premiere 
 Lørdag den 17. marts er der forestilling 
 
Mange detaljer er ikke på plads, men der er jo god tid. Vi be-
stræber os på at opnå samme høje kunstneriske niveau som 
sidste år, både kulinarisk og på scenen. 
Husk at sætte kryds i kalenderen den dag du vil komme. 
Nærmere oplysninger i næste nummer af Thorøhuse  
Posten. 
 
Venlig hilsen Styregruppen: 
Inger Lerche 
Hanne Yderstræde 
Bjarne Toft Olsen 
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Mobildækning i Thorøhuse og Nyhuse. 
 
 Kurt Pedersen, Ålevejen 6, har sendt følgende til Thorøhuse Posten og 
 Bylauget 
 

Her hvor vi bor er mobilsignalet meget svagt og ofte forsvinder 
signalet helt, hvilket er årsagen til, at vi også har fastnettelefon. 
Andre steder i byen er der fint signal, hvilket man kan se på sin 
telefon, når man bevæger sig lidt rundt i byen. På et tidspunkt 
talte vi med vores naboer, Hanne og Peter Herzog, som har 
berøringsflader til TDC. De fortalte, at deres mobilsignal også 
var dårligt, og at de havde klaget til TDC. TDC vidste ikke, der 
er dårligt signal, hvor vi bor, og at Hanne og Peter i øvrigt var 
de eneste overhovedet, der havde henledt opmærksomheden 
på det. Et relevant spørgsmål kan derfor være, hvor mange har 
dårligt mobilsignal - er det kun os, der bor hernede i vandkan-
ten mod syd. Kunne det være interessant for bylauget evt. igen-
nem Thorøhuseposten at få lavet en lille undersøgelse af, hvor 
mange adresser der har dårligt signal. Det er da ærgerligt at 
have dårligt signal, hvis det udelukkende skyldes, at der ikke 
bliver gjort opmærksom på det til de relevante udbydere. Nu 
ved jeg godt, at vi som borgere benytter mange forskellige sel-
skaber, men så vidt jeg ved, bruger langt de fleste udbydere 
TDC´s master. Hvis sagen undersøges, skal hver enkelt natur-
ligvis, foruden at oplyse om der er dårligt signal, også oplyse 
hvilken udbyder man bruger. Hvis der findes en udbyder, som 
giver godt signal, og TDC ikke vil gøre noget ved det, ja så kan 
den enkelte borger jo handle og beslutte ud fra det. Jeg synes, 
der mangler viden om hvor mange, der har dårligt mobilsignal 
og om der evt. er en udbyder, der godt kan levere ordentligt 
mobilsignal. 
 

 
Med venlig hilsen. Kurt Pedersen 
 
 
 
 

Udfyld skemaet på side 30. 
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Oplever du dårlig mobildækning? 
 

Besvar spørgsmålene i skemaet, klip siden ud og aflever denne til et 
medlem af Thorøhuse Bylaug f.eks. Bolette Eggers inden 1. december 
2017. 
 
 
 Adresse eller sted, hvor der opleves dårlig dækning 
 
 ————————————————————————— 
 
 ————————————————————————— 
 
 Mobilnummeret man ringer fra: _______________________ 
 
 
 Tidspunkt: ________________________________________ 
 
 
 Hvem ringede du til. ________________________________ 
 

(en anden mobil eller til en fastnet telefon ( det kan jo også være at 
hvis det er en anden mobil man taler med at den har dårlig 
dækning). 

 
 Dit mobilselskab: ___________________________________ 
 
 Dit navn/adresse: ___________________________________ 
  
  _________________________________________________ 
 
 Bemærkninger i øvrigt: 
 
 

 

 
 
 

     Klip 

     Klip 
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Klip 

Klip 

Stemningsbillede fra 
Drejet. 
 
Foto: Jørgen Eeg 
 Sørensen 
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Ålegilde med bal  
Thorøhuse Forsamlingshus 

Fredag d. 10. november kl. 18.  
 

Billetter á 300 kr. kan bestilles hos John på tlf. 30870256 eller 

mail jlped.dk@gmail.com fra onsdag d. 25. oktober.  Først for-

beholdt medlemmer (max. 2 pr. medlem) frem til søndag d. 29. 

oktober, hvorefter billetterne sælges frit. lllk 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Efter spisning spiller det populære orkester ”En lille pose 
støj” op til dans ca. kl. 21.00. Et orgie af Kim Larsen og  

Gasolin-numre. 
 

bestyrelsen  
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Pengene i posen 

Da jeg var barn, oplevede jeg, at min morfar blev ramt af en 
blodprop. Han blev lam i den ene side af kroppen, og han mi-
stede evnen til at tale. 
Jeg husker stadig tydeligt, hvordan hans frustration over ikke 
at kunne udtrykke sig verbalt, påvirkede mig. Hver gang han 
forsøgte at forklare mig noget, forstod jeg ikke, hvad han for-
søgte at udtrykke. Jeg prøvede mig frem ved at svare ”ja” ind 
i mellem, og så så jeg, at han blev glad, når mit ja faldt på det 
rigtige sted. Men jeg mærkede også, når mit svar var forkert. 
Jeg mærkede vrede og frustration, ikke rettet mod mig, men 
mod situationen. Min morfar havde haft et hårdt arbejdsliv, alt 
lige fra murerarbejdsmand til ølkusk, og den gang var det ikke 
forbudt at drikke i arbejdstiden. Penge var der ikke mange af i 
det lille hjem, og det var der ikke noget usædvanligt i. Mange 
år efter min morfar døde, var min mormor i haven. Hun var 
næsten altid i haven. Den mest velholdte i miles omkreds; 
bonderoser og tulipaner, liljekonvaller og påskeliljer og urte-
haven med kartofler og porrer og ærter og jordbær. En dag 
ville hun lægge haven om og begyndte at grave et dybt hul til 
et nyt træ, som skulle plantes. Da hun havde gravet lidt, stødte 
hun på en plasticpose. Der var hul i den, men i posen lå stadig 
et par mønter, som ikke var helt formuldet. Og det slog hende, 
at min morfar ofte havde peget ud i haven, som om han for-
søgte at fortælle hende noget. Og det, han sikkert havde for-
søgt at fortælle hende, men som han ikke kunne, fordi han 
havde mistet sproget, var, at han under krigen havde gravet 
deres spareskillinger ned i haven af frygt for at miste dem. Et 
sted i det Nye Testamente hører vi om tre mænd, som får be-

Pastoren i Sønderby-Kærum Kirker Rikke Graff  
Kristensen er inviteret af Thorøhuse Posten (red.) til 
at skrive en klumme. 
Billedet er taget fra www.assensprovsti.dk 
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troet nogle talenter. Men en af dem gik af frygt for at miste sin talent, 
sin mønt, ud og gemte den i jorden. 
”Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde: Her-
re, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har så-
et, og samler, hvor du ikke har spredt, og af  frygt for dig gik jeg hen 
og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er”. 
Selv om lignelsen gør det meget klart, at han, der graver sit betroede 
talent ned, ikke løser nogen billet til Himmeriget, så repræsenterer 
han den del af os, som ikke nødvendigvis alene er doven eller udue-
lig, men derimod styret af frygt for at miste det, vi har. Den risiko 
findes jo. Det er ikke nogen selvfølge at vores opsparede lommepen-
ge formerer sig, fordi vi investerer dem. 
Men mens vi kan diskutere, hvor vidt det er fornuftigt at spare op i 
banken eller grave pengene ned, så er der ingen tvivl, når det gælder 
den åndelige dimension af vores liv. I åndelig forstand går den ikke at 
spare op, at gemme hen, at lægge til side. Og det er derfor, at manden 
med den ene talent skal stå til skræk og advarsel for enhver. Han gra-
ver sit betroede talent ned til ingen verdens nytte. Vi ser det for os. 
Manden står der og rækker den lille mønt frem mod Herren, og så 
siger han: Her har du, hvad der er dit! Allerede inden manden får bør-
stet al jord og støv af mønten, står det klart, at manden har misforstået 
sin opgave. 
For mønten er naturligvis et billede på, at vi skal udnytte den troens 
gave, vi hver især har fået. Det handler ikke om størrelsen af det be-
troede, men alene om den troskab, vi nærer til det betroede. Også i 
enhver arbejdssammenhæng som for eksempel pædagogen eller lære-
ren, som deler ud af sit talent, investerer sig selv i at formidle det, 
som han eller hun er sat til og tjener dermed den opgave, han eller 
hun er blevet betroet. 
Den, der siger: Jeg passer bare mit, og sætter sit lys under en skæppe, 
har ikke forstået, at vi er forbundne af vores nådegaver. 
Vi kan godt forsøge at skærme os mod det, som truer os; Krig, syg-
dom eller død. Som min morfar, der ville forhindre fjenden i at få fat 
i sparepengene og gravede dem ned i jorden, og han mistede dem. 
Fordi vi aldrig med sikkerhed kan vide, hvordan slagets gang vil gå. 
Sådan er det især med økonomi. Men når det gælder ånd, er der én 
ting, som er sikker. Her går vores investering aldrig tabt. Den hver-
ken rådner eller formulder, heller ikke selvom vi en dag skulle miste 
evnen til at tale; selv når vi ikke længere er her.                                                                       
 
Pastoren 
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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 
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Gammel Mågevejrstation for Thorøhuse 

Mågen er våd =      = regn 

 

Mågen er hvid =    = sne 

 

Mågen er tør  =        = sol 

 

Mågen er urolig =      = vind 

 

Mågen er usynlig =  = tåge 

 

Mågen ligger på jorden  = verdens 

         

         undergang 


