Søndag den 15. marts fra kl. 08.00 fik alle i Thorøhuse et godt tilbud. Gratis friskbagte langtidshævede, Ølandshvedeboller. Rasmus Dorph Bendtzen havde været
i køkkenet siger Karen beskedent, men mon ikke det var et familieprojekt? Cirka
50 stk. var det blevet til og de smagte fantastisk. Tak for en dejlig gestus.
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Redaktøren har ordet.
Hilsepligt
”I disse tider” hedder afsnit 10 i Matadorserien og den
sproglige sammenligning med pandemien som er over os,
ligger lige for. Det kan være svært at finde noget positivt
at drage frem nar nu landet ligger som det gør. Men jeg
har lagt mærke til at folk hilser pænt pa hinanden i langt
højere grad end tidligere - pa afstand naturligvis. Et nik,
et vink eller et ”hej” har fundet vej til vores adfærdsmønster nar vi far øjenkontakt.
Pa øen Fejø nord for Lolland har man ligefrem indført hilsepligt. ”Det er vores made at vise respekt pa”, udtalte
formanden for Fejøforeningen Anne-Grethe Laursen. Hilsepligten handhæves flittigt nar man færdes pa vejene i
bil, pa cykel eller til fods. Og det gælder alle, ogsa turister,
gæster og lokale.
Hilsepligt i Thorøhuse? Ja, men det har vi da allerede vil
mange mene og sa er alt jo godt. Men tænk alligevel over
det nar folkevandringen pa Thorø i solskin er pa sit højeste.
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 og i Nyhuse. Indlæg sendes til:
btols48@gmail.com
Deadline for næste nummer: 25. juli 2020
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Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk,
send blot en mailadresse til mig.

VVS – Ventilation –Blikarbejde
Fra ide til virkelighed.
Tlf. 64715646 Email mal@boegskov-vvs.dk
www.boegskov-vvs.dk
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Thorøhuse Forsamlingshus er som alle andre ramt af
Coronakrisen. Arrangementerne i foråret er aflyste. Heldigvis er de fleste udlejninger, især konfirmationer, flyttet
til efteråret så der bliver travlt i forsamlingshuset september og oktober måneder.
Angående 3 aflyste koncerter i foråret arbejdes der på at
finde nye datoer med de samme kunstnere i 2021.

Mvh Jeppe
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V flager selvfølgelig 16. april for Dronningen i
Thorøhuse. Dette foto er indsendt af Jørgen Eeg Sørensen
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Skolebakken 15
I Fyens Stiftstidende kunne man den 16.februar 2020 se
følgende lille notits under ejendomshandler:

Foto: Bjarne Toft Olsen
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På billedet ses Fiona og Thomas. Lotte var på tidspunktet hvor fotografen var forbi, allerede taget hjem for at påbegynde arbejde.
Thomas fortæller at hans morfar byggede huset for 59 år siden.
Morfar var P. O. Rasmussen som arbejdede hos Sønderbys Fabrikker i Ebberup. Huset var oprindelig et mælketårn men det er senere udskiftet til det nuværende smukke fritidshus. Thomas er oprindelig uddannet kok og han har været selvstændig allerede som 22
årig. Han arbejder nu ikke længere med sit fag. Fiona er en meget
aktiv pige som elsker friluftslivet ved vandet. Hun har fået flere venner blandt de lokale børn her i Thorøhuse. Familien bor til hverdag i
Gentofte. BTO

Så er badebroen klar til brug. Det er Kurt, Ålevejen, og sønnen Palle der sætter trappen op. Fotograf: Katja Maarup, Markledet.
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En status pa ”H”-sagen: Thorøhuse med h og i et
ord.
Som Thorøhuse Bylaugs ”tovholder” i sagen vil jeg her lave en slags status over,
hvad der er sket og hvor vi er nu i ”H” sagen.
Om sagen, der blev rejst på generalforsamlingen i 2019 og en ansøgning til
Assens Kommune
Efter et oplæg ”Hvor blev vort ”H” i Thorøhuse af?” på Thorøhuse Bylaugs generalforsamling den 28. marts 2019, blev det besluttet at arbejde videre med sagen. Efter megen research og en kulegravning af historisk materiale blev der
sendt en ansøgning om navneændring til Assens Kommune den 7. august 2019.
Vores ansøgning blev taget særdeles grundigt under behandling. Tidligere forsøg
på en navneændring var strandet på at ejerne af Torø – Københavns Lærerforening/Kolonierne – ikke havde ønsket en navneændring.

10

Spørgeskema om din Holdning, Udtalemåde og Tilknytning
I december 2019 udsendte Assens Kommune et digitalt spørgeskema ud til 221
”borgere i og omkring Torø Huse” og efterfølgende blev samme spørgeskema
udsendt til alle, der ikke kunne modtage digitalt. Svarfristen var 20.1.2020. Skemaet indeholdt 8 hovedspørgsmål hver med 3-5 svarmuligheder.
Om resultatet af spørgeskema-runden - en fin besvarelse på 68 %!.
69 % synes, at det er en god ide at ændre Torø Huse til Thorøhuse
72 % synes, at det er en god ide at ændre Torø til Thorø
67 % synes, at det er en god ide at ændre Torø Huse Vej til Thorøhusevej
72 % synes, at det er en god ide at ændre Torøgyden til Thorøgyden
47 % udtaler Torø Huse med hovedtryk på både To- og Hu93 % ejer hus eller grund i Torø eller Torø Huse
49 % har mere end 30 års tilknytning til området og 35 % 10 – 30 år.
Kommentarer: 25 er for en ændring; 9 er imod og 18 er neutrale eller både
for og imod.
Om en ændret holdning fra øens ejere og behandlingen af sagen i Assens
Kommune
Sagen blev fremlagt som dagordens sag nr. 16 ”Anmodning om navneændring
fra Torø Huse til Thorøhuse” og behandlet ved møde den 4. februar i Udvalg for
Miljø og Teknik. En henvendelse fra os dagen før til alle udvalgsmedlemmer blev
taget godt imod og resultatet var følgende beslutning: ”Miljø, Teknik og Plan
opfordrer Thorøhuse Bylaug til at forsøge at opnå enighed med ejerne af Torø.
Opnås enighed indstiller udvalget til byrådet at henvendelsen imødekommes”.
Vi henvendte os derefter via mail til formanden for Københavns Lærerforening
og lederen af Kolonierne, hvor vi gjorde opmærksom på spørgeskema-resultatet
og holdningen i det kommunale udvalg. Her blev sagen taget positivt op – ”det
ser ud til, at der er et stort flertal i lokalsamfundet, der ønsker et navneskifte” og
man indstillede til bestyrelse og udvalg, at ”se med nye og positive øjne på et
navneskift.” Indstillingen resulterede i at vi, Thorøhuse Bylaug og Assens Kommune, den 24. februar modtog officielt brev med en positiv indstilling til – efter
kommunens behandling – at øens navn bliver stavet med h: Thorø.
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Herefter blev sagen genbehandlet af Udvalg for Miljø og Teknik den 3. marts og
besluttet indstillet til Byrådet. Indstillingens ordlyd:
Assens Kommune søger Stednavneudvalget om at ændre stednavnet Torø til
Thorø med de konsekvenser, det vil give på ændringer af vej- og stednavne.
De afledte kommunale udgifter hertil finansieres inden for rammen på vejområdet.
Assens Kommunes Byråd havde sagen på ved Byrådsmødet den 25. marts som
dagsorden pkt. 13 med en række bilag.
Beslutningen fra Byrådet var denne: Indstillingen godkendt.
Det videre forløb i Stednavneudvalg og Kulturministerium tager sin tid
Processen er lang og tager sig tid. Det næste der er sket er, at Byrådet i Assens
kommune har indsendt ansøgning til Stednavneudvalgets formand om at få lov til
at skifte de berørte stednavne og vejnavne.
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Formanden for udvalget har meddelt os, at ”Stednavneudvalget mødes på
den ene eller anden måde (grundet COVID-19) i løbet af maj måned. Når ansøgningen er behandlet, og det er besluttet, om de ønskede ændringer kan
indstilles til autorisation, får Assens kommune besked. Der kan gå op til tre
måneder fra en indstilling er indsendt til Kulturministeriet til den endelige
autorisationsskrivelse foreligger”.
Vi håber naturligvis på denne godkendelse; men må væbne os med lidt tålmodighed.
Sagen har vakt interesse i medierne – ikke blot her.
Ikke blot har Assens Lokalavis vist interesse og skrevet om sagen. Også Fyens
Stiftstidende og Kristeligt Dagblad har skrevet artikler om emnet og omtalt
vores ”H” sag.
/ 21.3.2020 Jørgen Eeg Sørensen.
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Beretning for året/perioden
28.3.2019 – 28.5.2020 (grundet Corona)
Strandrensning:
Vores årlige tradition med voksne og børn altid lige efter generalforsamlingen. I
beretningsåret 11. april 2019.
Det var koldt, men alligevel mødte 27 voksne og 7 børn op. På en time samler vi
plasticskrald og andre grimme ting, som ikke pynter i naturen på Drejet og Fiskemaen og stranden helt hen til Nyhuse. I 2019 kom der også tiltrængt sand
under gyngerne. Lisbeths dejlige hjemmebag og kaffe i Forsamlingshuset bagefter sluttede Strandrensningen, som er en god fællesopgave og giver sammenhold i vores landsbyfællesskab.
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§ 18 turen:
Igen i 2019 var vi heldige at få midler fra Assens Kommune øremærket til ensomme/ældre borgere til sociale formål. Det er 4. gang vi søger og får bevilliget ansøgningen. I 2019 gik turen til Baagø med 25 thorøhusere på 70+ 80+ 90+. Vi sejlede
på valgdagen 5.juni med Baagøfærgen, kørte med ”Grisevognen” hele øen rundt,
besøgte Baagø Kirke, spiste medbragt smørrebrød fra Superbrugsen og nød medbragt kaffe på havnen inden hjemsejladsen. Vi lærte på hjemvejen, hvordan man
kan afgive sin stemme ved valget. Man bliver siddende i bilen udenfor Assens
Arena, sender en stafet ind i valglokalet og straks kommer 3 valgtilforordnede ud
til bilen, hvor en af vores dårligt gående afgav sin stemme. Det tog 5 min.
Delfinen:
Død over Delfinen, stod der på forsiden af Thorøhuse Postens augustnummer
2019 med fint forsidebillede. Onsdag d. 3. juli 2019 knoklede 13 gæve mænd fra
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
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”Svendeklubbben” og Jens Holmegaard med rendegraveren og Ebberup Vognmandsforretning med bortskaffelse af materialer. Og hokus pokus var en 7 tons
lystkutter, båret af højvandet i januar 2017 fra vores naturhavn ”Dybet” til græsset på Drejet, væk, væk, væk. Økonomien havnede hos Bylauget og en anonym
giver (tusind tak). Det var det hele værd. Bagefter var der nogle Thorøhusere der,
på deres vanlige gåtur til Thorø, undrede sig over, hvad det var der manglede i
deres synsfelt.
Badebroen:
Badenymferne havde lavet en ansøgning til Bylauget om et slags
”omklædningsbeskyttelse” helt ude ved trappen. Bylaugets bestyrelse besluttede
at afvise ansøgningen med hensyn til broens beliggenhed med kraftige vindforhold. Det betød at badenymferne fik den fine ide, at lave en ”omklædningshytte”
af sivmåtter i lavningen indenfor broen. Det er bare den flotteste og bedste løsning.
Sommerhygge:
Den 11. juli havde Bylauget inviteret til gratis sommerhygge på Terrassen ved
Forsamlingshuset. Sommervejret udeblev, så det blev indendørs. Men til gengæld spillede Hans Henrik, som er født og opvokset i Thorøhuse, og vi fik sunget
dejlige Thorøhusesange og spist sommeris. 34 thorøhusere deltog. Det må vi
gentage.
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Årets Landsby:
Thorøhuse Bylaug søgte for 2. gang om at blive Årets Landsby, fordi ansøgningstemaet:
Sundhed og Velvære passede godt til Thorøhuse. Det blev imidlertid Flemløse/
Voldtofte, som fik æren denne gang.
”Bogormen”:
”Sådan et bogskab ska´ vi da også ha´”, sagde thorøhuserne, da de havde opdaget det fine bogskab oppe i Saltofte udenfor på Saltofte Forsamlingshus p-plads.
Og straks gik en gruppe borgere i gang med at tegne/indkøbe materialer/
konstruere/male et bogskab.
Bylauget donerede økonomien, 3 svende fra den nystartede ”svendeklub”: Mogens, Lasse og Bjørn byggede og malede og nogle kvindfolk: Hanne Y, Inger Lerche og Johanne 11 år samlede bøger og blade og organiserede dem på hylderne
som en sand bibliotekar ville have gjort. Fantastisk. Selv ved et usædvanligt højvande som i jan. 2017 og 2019 og 29.marts 2020 vil ”Bogormen” klare frisag, da
den er hævet over jorden med en træpalle. Jørgen Jensen vandt navnekonkurrencen.
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”Bogormen” er efter aftale med Assens Kommune, som driver p-pladsen, opsat i
kanten af P-pladsen og Fiskemaen.
Multifunktionelle stier:
Bylauget deltager med Palle Isaksen i en kommunal samling af Lokalråd og Bylaug
og Borgerforeninger, som arbejder med et stiprojekt på den gamle jernbanestrækning Assens-Tommerup. Læs Palles artikel i Thorøhuse Posten Februar 2020
side 9-12. Bylauget er med i gruppen ”Sikker Skolevej” og samarbejder med Assens og Ebberup Lokalråd.
Nabohjælp:
Efter 3. indbrud i Thorøhuse, 1 på Markledet, 1 på Jacob Gades Vej og 1 på Ålevejen fordelt på 2 år 2017-2019, var det tid til at indkalde thorøhuserne til møde i
Forsamlingshuset d. 21.november. 31 thorøhusere deltog. Her redegjorde Richard Andersen fra Bo Trygt, (Trygfonden, RealDania, Det Kriminalpræventive
Råd) for strategier til forebyggelse og spørgsmål og svar blev gennemgået. Der er
nu 50 matrikler ud af 116 i Thorøhuse, hvoraf de 23 er fritids/sommerhuse, der er
18

tilmeldt NABOHJÆLP-APPEN. Her kan man med lynfingre skrive om mistænkelige biler m.m. Straks får alle tilmeldte besked på deres mobil. Vi kan også se
på postkasserne at mærkatet NABOHJÆLP er kommet op.
Jacob Gades 140års fødselsdag:
Fredag d. 29. november 2019 opfandt Bylauget sit første FAKKELTOG gennem
Jacob Gades Vej fra nr. 1 til nr. 22, hvor Jacob Gade boede sine sidste 20 leveår. I Danmark fejrer man sine berømtheder med fakkeltog og Thorøhuse har
en af dem. Det var et forrygende blæsevejr denne aften, så faklerne brændte
voldsomt. Vi sang Jacob Gades: Maggi Duddi ved nr. 22, gik i Forsamlingshuset
og fik suppe og pølser og øl og vand og kaffe.
Men i planlægningen havde vi ikke taget højde for blæsevejret, så Palle måtte
underholde en hel time med al sin viden om komponisten, som boede i Palles
og Annettes hus.
”Overraskelsen” blev fremskyndet og et ungt smukt dansepar fra en tangoskole i Odense viste de ca. 50 deltagere hvoraf 13 var børn den fantastiske
dans til verdens mest spillede stykke musik: TANGO JALOUSI af Jacob Gade. Se
billedet i Thorøhuse Posten Februar 2020 på side 42.
H-SAGEN:
Hvis nogen er i tvivl om hvad H-SAGEN er, så er det H i Thorøhuse. Jørgen Eeg
i Bylaugets bestyrelse har været tovholder i flere år i denne sag. MÅSKE LYSNER DET I ØST (KBH).
Vi er kommet så langt, at det værste bump er klaret. Københavns Lærerforening har, under påvirkning af at et stort flertal af beboerne ønsker h’et tilbage, vendt på en tallerken og har sagt ja. Assens kommune har arbejdet virkelig
positivt og den omfattende høring hos beboerne i Thorøhuse har båret frugt
og som nævnt gjort indtryk på Københavns Lærerforenings formand og Koloniernes leder. Assens Byråd har 25. marts vedtaget enstemmigt at Torø Huse fremover bør staves Thorøhuse. Den 31. marts har kommunen sendt sagen
til den endelige afgørelse i STEDNAVNEUDVALGET (nedsat af Kulturministeriet). De holder møde kun 2 gange om året. Vi holder vejret og håber på en
positiv afgørelse, måske inden sommerferien. Tak til alle thorøhusere, som
svarede positivt i høringen, at de syntes Thorøhuse skal staves med H og i et
ord som i gamle dage.
Hjertestarterkursus:
Søndag d. 26. januar holdt Bylauget det årlige Hjertestarterkursus med Henrik
Holm-Nielsen fra Fiskerstræde 10 som instruktør. Selv om der kun kommer ca.
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup
Telefon: 64 74 11 42
15 hver gang er det faktisk en fordel. Så kan alle nå at få HANDS ON på dukken
og opleve hvor svært det er at holde rytmen i hjertemassagen, efter vi har lært at
sætte hjertestarteren på dukken.
Kom og syng fra Højskolesangbogen:
Søndag d. 1.marts 2020 blev Forsamlingshuset næsten helt fyldt med mennesker
fra Thorøhuse, Assens og omegn. Sandagerkoret sang glade forårssange med Eva
Kobel som dirigent.
Sandagerkoret havde også bagt kager i store mængder. Det var stor succes. Efter
kaffen var der ønskekoncert med publikum, som valgte mange forskellige slags
sange. Det blev en glad, musikalsk eftermiddag fra 14.00-16.00. Det gentager vi.
Tilflyttere: nye ejere/lejere/ fritidshus/sommerhus.
Anders og Lene Arfelt, Saltoftevej 31. Er lejet ud til Trille og Henrik og børn fra
Skolen, Saltoftevej 2, pr. 1.april 2020, så de er stadig thorøhusere.
Flemming Andersen og Kirsten Rasmussen, Skolebakken 7. Helårsboere.
Jonna Holm Pedersen, Jacob Gades Vej 23.
Ole Svendsen og Charlotte Krüger, Slippen 2.
Thomas Gaarn Thomsen og Lotte, Skolebakken 15, sommerhus.
Tak:
Bylaugets medlemstal var pr. 31.dec. 2019 168 medlemmer. Det er 6 færre end
året før. Men det er flot. Tak for jeres opbakning. Det giver et stærkt grundlag,
når vi skal søge fonde eller argumentere med myndigheder.

20

Tak til Forsamlingshuset, som vi mødes med 2 gange om året i Thorøhuse Borgergruppe og udveksler erfaringer. Det er vigtigt at de 2 foreninger i Thorøhuse, som
jo består af næsten de samme mennesker, samarbejder.

Tak til vores dygtige redaktør for Thorøhuse Posten Bjarne Toft Olsen, Ålevejen.
Det er en efterspurgt lille lokalavis, som uddeles til alle husstande i Thorøhuse og
Nyhuse og Torø Huse Vej indtil Ringvejen, som er vores medlemsområde. Også
ikke medlemmer modtager Posten. Det er vores principbeslutning. Redaktøren
bestyrer også vores hjemmeside: www.thoroehuse.dk, hvor alle Thorøhuse Posten
numre ligger helt tilbage til 2007 og andre spændende ting.
Tak til badebroens inspektør Kurt Pedersen, Ålevejen, og hans hjælpere. Uden
dem ingen funktionel bro.
Tak til Assens Kommune for bevillinger og gratis opsætning af 2 NABOHJÆLP skilte
ved indkørslen til byen og ikke at forglemme et positivt samarbejde med politikere
og ansatte.
Tak til alle vores annoncører. Det er et vigtigt tilskud til udgivelsen af vores lille
avis.
Tak til Bylaugets bestyrelse og revisorer for samarbejdet og gode ideer.
Vi vil gerne have flere mailadresser på medlemmerne. Send dem til kassereren:
pisa@pisa.dk
Bolette Eggers
Formand for Thorøhuse Bylaug.
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”Thorøhuse Arbejdshus”
Flere efterspørger et arbejdshus i Thorøhuse. Men en søgning på Google, giver ikke
et brugbart resultat. Så måske vi skal overveje, hvordan vi får rettet op på situationen.
Jeg går med nogle tanker, som rumler i mit baghoved, om hvordan man kan gøre.
Og med nogle visioner om at få skabt et arbejdshus. Men hvem skal jeg dele mine
tanker med? Hvem er interesseret? Mange har jo et godt fast arbejde …. andre har
et andet forhold til arbejde. Så måske det slet ikke skal være arbejde. Måske det
mere skal være sjov og fornøjelse …. Hobby kaldes det vist nok.
22

Har vi brug for et fælles værksted? Et gør-det-selv-folkets legerum? Et sted, hvor
vi hver for sig eller sammen kan stå og nørkle, snedkerere, skifte olie på en motor,
adskille reparere og måske også samle skidtet igen, svejse et brud, etc. Opbevare
noget, som flere har brug for, men kun bruger få gange om året, så det burde hellere stå i et fælles arbejdshus og kan blive til gavn for flere. F. eks. at have 2-3 fælles ”by-trailere” i stedet for at have hver sin.
Der kunne også stå en rygeovn til at ryge fisk i ved sådan et arbejdshus. Måske
tage ud og fange fiskene sammen inden? Og måske også nyde den friskrøgede
med lidt rugbrød sammen.
Skal vi lave det økonomiske grundlag for et fælleshus – Thorøhuse Arbejdshus
Amba/Aps – og så få sat gang i aktiviteterne?
Har du energi, lyst til projektet og gerne også bidrager med nogle penge ved at
være med, er min dør åben til en snak – eller på tlf. 4017 4810. Hvilke visioner har
I andre at bringe ind i projektet?
Min ambition er, at vi nok skal skaffe en startkapital på lige knap ½ mill kr. – det
skal jo være et godt projekt, som dur til noget og fungerer. Som I alle ved: uden
penge, kommer man ikke langt …. kun drømme er gratis, mens virkeligheden koster.
Er vi mange nok, som vil det, kan det lade sig gøre.
Mvh. Palle Isaksen – JGV 22

noget i retning af
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Når foråret stemmer i med korsang og fællessang …..
Over 80 sang efter Højskolesangbogen i Thorøhuse Forsamlingshuset den 1. marts
Thorøhuse Bylaug inviterede i samarbejde med Sandager-koret under ledelse
af Eva Kobel og med Birger Pedersen som pianist til korsang og fællessang i
Forsamlingshuset den 1. marts.
Der var 60 tilmeldte til det succesrige arrangement og sammen med korets 17
medlemmer og 8-10 frivillige var vi over 80, som fik en glad eftermiddag med
masser af sangglæde.
Tidens tendens er sang efter Højskolesangbogen og fællessang. Lise Arnecke og
Annette Isaksen synger med i koret og fik den tanke, at en eftermiddag med
fællessang kunne være hyggeligt. Sammen med Bylauget blev idéen hurtigt til
handling og huset bestilt og invitationer lavet.
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Sandagerkoret var også straks fyr og flamme og bakkede op. Kormedlemmerne
præsterede rigtige hjemmebagte boller og kager, så det lignede det store sønderjyske kagebord. Det blev også til et par genforeningssange under den del af dagen, hvor det var publikum, som kom med ønsker til sange, som skulle synges.
Rigtig ønskekoncert.
Før kaffen og de lækre kager var det især koret, som sang fra deres repertoire og
udvalgte sange til dagen – flere af dem med hele salen som supplerende kor.
Efter kaffen var der fællessang, hvor man kom vidt omkring fra de gode velkendte
forårssange til mere moderne sange af bl.a. Kim Larsen og andre.
Bylauget delte entreen med koret, så de opnåede et bidrag til deres kor-kasse til
indkøb af noder og lign. udgifter.
Til sidst opfordrede Eva Kobel flere til at komme og synge med i koret, hvor man
prioriterer sangglæde og nyere sange. Mange mennesker siger ”…. jeg kan ikke
synge … ” hvortil Eva Kobel bemærker: ”Det lærer man, og det kommer med
øvelsen”.
Palle I
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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

Håbet er lysegrønt
Vores protestantiske reformator, Martin Luther, blev en gang spurgt
om, hvad han ville gøre, hvis verden gik under i morgen? Han svarede, at så ville han plante et træ i dag.
Der findes håb i det, der spirer og gror og blomstrer. Håbet er lysegrønt, siger man. Den grønne farve er det levendes og vækstens farve.
Farven grøn er forbundet med frugtbarhed og den tid på året, hvor
bladene på træerne folder sig ud, hvor alt pibler op af jorden og bekræfter det guddommelige håb, at selv der, hvor det synes goldt og
mørkt, selv dér sætter forårets livskraft sig igennem.
Til alle tider, og måske især i krisetider, kan det virke lindrende, når
naturen grønnes, og alting springer ud. Mange af os går i haven for
tiden, lægger kartofler, sår krydderurter i potter, dyrker jorden og glæder os over, at livskraften kan ses selv i den skvalderkål, som med tiden vil bære de smukkeste hvide blomster.
Ved forårstid mindes jeg særligt min mormors have. Hun kunne stå
bøjet i flere timer og arbejde i sine bede. Jeg husker hendes have som
intet mindre end vidunderlig. Her var alt, hvad hjertet kunne begære;
jordbær og kartofler og grøntsager i alle afskygninger, og man kunne
klart skelne det ene fra det andet. Alt stod i snorlige rækker. Og der
var blomster og sommerfugle, og nederst i haven var der græs og høje
træer, hvor skovduerne sad og kurrede, og solen skinnede; det var et
lille paradis på jord.
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Som jeg selv er blevet ældre er min interesse for at gå i haven vokset.
Jo ældre jeg bliver, desto mere forbundet med jorden føler jeg mig. Af
jord er vi kommet, til jord skal vi blive, og af jorden skal vi genopstå.
Det første menneske, Adam, bar sit navn efter det hebraiske ord for
den muld, han er dannet af: adamah. Efter den første regn, da jorden
var blevet fugtig og formbar, dannede Gud et menneske af jorden.
Den guddommelige pottemager formede mennesket af jordens ler og
pustede livsånde i dets næsebor. En oplivning af det livløse støv.
Som foråret bryder frem med sin grønne farve overalt, hvor vi vender
blikket hen, sådan brød også Jesus Kristus ud i lyset. Han lagde gravens mørke bag sig og stod op fra de døde. En opstandelse vi skal få
lod og del i, hvis vi tror. Det er på mange måder en underlig tid, vi
lever i netop nu. Meget er fortsat lukket ned i Danmark på grund af
pandemien. Selv landets kirkedøre er lukkede. Vi må endnu ikke forsamles til gudstjeneste i kirkerummet.
Men på trods af lukkede døre, bryder Guds ord frem, som forårets
grønne farve. Guds levende ord er Jesus Kristus. Han som brød dødens lænker, lagde gravhulens mørke bag sig og gik ud i lyset. Han
som end ikke døden kunne holde tilbage. Jesus Kristus er opstanden.
Han er den livskraft, der overgår enhver forstand. Man kan ikke holde
en opstanden mand nede, og derfor kan vi holde modet oppe. Hvis
verden gik under i morgen, hvad ville vi så gøre i dag?
Rikke Graff
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Vi prøver igen, måske får vi lov.
Generalforsamling i Thorøhuse
Bylaug.
Torsdag d. 28. maj 2020 kl.18.30.
Spisning fra 18.30-19.30 Schnitzler med gemüse
af huskokken Flemming. Pris: 0,00 kr. for medlemmer.
Tilmelding til spisning til Bente Hyldgaard senest
søndag d.24. maj på mail: bhygaard@gmail.com
eller personlig henvendelse til Bente: Jacob Gades
Vej 23 gennem porten indtil gården. (Dårlig mobildækning.)
Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30
for medlemmer. Kontingent 100kr. til kassereren
kan stadig nås.
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.
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5 Forslag fra bestyrelsen.
6 Forslag fra medlemmerne senest d.7. maj til formanden. (Bolette Eggers) mail: bolette.eggers@mail.dk
7 Valg af bestyrelse og suppleanter. Palle Isaksen og
Lasse Lauridsen 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 revisorsuppleant.
9 Fastsættelse af kontingent. 100kr. pr. medlem.
10 evt.
Tilmelding efter FØRST TIL MØLLE grundet CORONAAFSTAND VED BORDENE. Max: 50 personer.
( Afhængig af Statsministerens udmelding om forsamlinger i uge 19. )

PÅ GENSYN BESTYRELSEN.
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Hilsen fra Livredderklubben
Kære Læsere
Håber alle har det godt her midt i Coronakrisen. Midt i alt det
trælse er der forhåbentlig mulighed for at nyde den skønne natur og havet vi har som nabo. Vil gerne fortælle lidt om Livredderklubben.
Thorøhuse Livredderklub er et fællesskab om vandaktivitet for
familier og beboere tilknyttet Thorøhuse. Børn, forældre, bedsteforældre, havkvinder og vandmænd deltager sammen i aktiviteter der sigter mod at bruge havet til unikke lokale vandoplevelser i fællesskab. Det er eksempelvis padling på boards, pad30

ling af kajakker, svømning og jollesejlads. Aktiviteterne gives
en vigtig sikkerhedsvinkel ved at fokusere på hvordan man
kan redde sig selv og hinanden med udstyret og vigtige sikkerhedsforholdsregler italesættes i fællesskabet mellem deltagerne. Det giver unik mulighed for at deltagerne, der vokser
op med havet som nabo lærer respekt for vand og får vandglæde i trygge
rammer.
I Livredderklubben er der den seneste tid puslet med lidt projekter med det formål at styrke klubbens muligheder for vandaktiviteter og styrke lokalt fællesskab. Første skridt har været
at danne en forening med vedtægter og cvr nummer. Jørgen
Jensen er kasserer og undertegnede er formand. Med Torben
Blicher Buch som fundraiser er det efter stiftelsen lykkedes at
få støtte fra fonde til indkøb af udstyr. I skrivende stund er der
modtaget tilsagn fra Fynske Bank på 9.000 DKK,
Faberske Fond på 9.000 DKK. Flemløse Rise Sparekasse
på 5.000 DKK.
Giv Torben og de støttende fonde et kæmpe skulderklap på
afstand.

31

Klubben vil indkøbe boards og kajakker i den kommende tid og
dermed supplere til den jolle og board som det har været muligt at indkøbe for en flot og meget værdsat støtte på 5.000
DKK fra Bylauget. Det vil også blive forsøgt at, nogle af klubbens unge kan deltage på kurset LivredderAkademi og klubben vil arbejde for at de unge i klubben får roller og opgaver i
forhold til børnene i klubben.
Nogle gange lytter børn bedre til venner fra klubben end til forældrene. Med mere udstyr følger også et behov for opbevaring
og tilgængelighed til at bruge udstyret. Et grejshelter kan være
løsningen og sammen med Svendeklubben er en løsning på
opbevaring under udarbejdelse. Hold øje med vandet hvor der
i fremtiden måske kan komme et par Svende forbi på Stand
Up Paddle boards.
Generelt ønsker Livredderklubben at bygge bro til de mange
gode fællesskaber der er i Thorøhuse. Et nyt fællesskab
kunne være en mobil fællessauna. Vi har det skønneste hav
og natur som nabo og en fællessauna kan hjælpe til øget brug
af havet til velvære og fællesskab via vinterbadning. Dem der
har drukket en kold øl i en varm sauna, og fået en god snak vil
sikkert give ret i, at det kan noget. Lad os se om der er basis
for et fælles projekt.
Vi ser Coronatiden an i forhold til opstart af klubbens fælles
vandaktiviteter. Aktiviteter meldes ud via en gruppe på Facebook. Nye deltagere er meget velkomne. Skriv
til michaeliwersen@gmail.com
eller
30 35 81 88 for at komme med.
De bedste ønsker til et fortsat godt forår trods Corona.
Vi passer godt på hinanden på afstand og vi ses på vandet.
Med venlig hilsen
Michael Iwersen - Thorøhuse Livredderklub
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 16. APRIL 2020 I FORSAMLINGSHUSET
Deltagere: Bolette, Palle, Margrethe, Lasse samt Jørgen (referent).
Afbud fra Bente.
Mødestedet var flyttet og blev afholdt i behørig afstand af hinanden
gr. COVID-19.
1. Referat af møde 16. jan. 2020: Er godkendt og har været ophængt i infoskab siden jan. 2020.
2. Evaluering af aktiviteter siden sidst:
Hjertestarterkursus (det årlige) blev afholdt søndag d. 26. jan. 2020 15.0017.00 i Forsamlingshuset med Henrik Holm-Nielsen, Fiskerstræde, som
instruktør. Som tidligere deltog 15, hvoraf de 2 var inviteret af Røde Kors i
Assens. Et godt og instruktivt arrangement, hvor alle når at få Hands on
på dukken og får lært at sætte starteren på dukken og lært massagetempo. Det er sværere, end man tror.
Kom og Syng: Bylauget havde 1. marts 2020 inviteret til Kom og syng fra Højskolesangbogen med Sandagerkoret med Eva Kobel som dirigent. Forsamlingshuset var fyldt. Koret havde bagt kager og sang fine danske sange.
Efter kaffen var der ønskekoncert med publikum og kor. Stor succes.
Generalforsamlingen D. 30. marts blev aflyst/udsat pga. COVID-19 forsamlingsforbud indtil d. 13. april 2020 og nu forlænget til 10. maj.
Strandrensning d. 15. april aflyst pga.COVID-19 forsamlingsforbud indtil d. 10.
maj 2020. Opfordring på tavlerne om at tage pose med til affald på gåturen. Det ser ud til, at Thorøhuserne har godkendt opfordringen.
Nabohjælp: TV2 Fyn har haft fokus på Thorøhuse i udsendelser.
3. Aktiviteter i den kommende tid:
Generalforsamling NY DATO: torsdag d. 28. maj 2020. Opslag afventer CO34

VID-19-nyt fra Statsministeren.
§18-tur: Vi har igen i år modtaget tilskud og en tur forberedes af Bente og
Bolette.
4. Nyt fra formanden:
En henvendelse om et Klatrestativ til opsætning på græsarealet v/ Ppladsen er efter underskrift af Saltofte Oldermandslaug til behandling
i Kystdirektoratet. Sagen behandles/afgøres på Borgergruppemødet
17. juni.
Mobilsauna: En henvendelse til Bylauget herom fra Livredderklubben i
Thorøhuse blev drøftet. Bylauget besluttede ikke at deltage i projektet. En anden henvendelse om assistance til opsætning af et grejshelter på privat grund til kajakker m.m. bliver behandlet i Svendeklubben.
Skiltning:2 skilte om Nabohjælp og et. ”Sænk Farten” skilt er opsat med
god kommunal hjælp.
5. Nyt fra øvrige b-medlemmer:
Jørgen: orienterede om ”H”sagen, at vores ansøgning om navneskift godkendt af Assens Byråd og er herfra videresendt til behandling i Stednavneudvalget, hvor der afholdes møde en gang i maj måned. Vi får
besked, når (om) det er besluttet, om de ønskede ændringer kan indstilles til autorisation. Herefter kan der gå op til 3 mdr. inden en formel godkendelsesskrivelse foreligger fra Kulturministeriet.
Palle: orienterede om Multifunktionelle stier: At næste møde er 18/5 og
at Assens/Thorøhuse/Ebberup gruppen er i færd med en projektbeskrivelse med hovedtema: Sikker skolevej.
6. Medlemmer: Palle oplyste at vi pt. har 122 medlemmer.
7. Økonomi: Palle orienterede om vores økonomi.
8. Thorøhuse Posten: Bolette: Årsberetningen. Jørgen: b-møde referat
samt en status på ”H”-sagen.
9. Anden PR: Der var ikke noget til punktet.
10. Evt.: Næste møde blev aftalt til 25. juni kl. 10:00 hos Jørgen
Mødet blev afsluttet kl. 11:21,
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Jørgen Eeg, Lene og 4 venner kom lige forbi den 23. april på
en cykeltur.
Redaktionen siger tak for billedet.

Thormonumentet som har stået på Thorø

Herunder:
Nyt hus på Saltoftevej
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Snart sker der store forandringer i Nabohjælp, som også får betydning for dig.
13. maj sletter vi nemlig alle nabohjælpere, som ikke har logget ind
på Nabohjælps app inden den 6.maj. Det skal vi af hensyn til persondataloven.
Det betyder måske, at der vil være lidt længere mellem de røde huse
på dit kort i appen – men forhåbentlig kun i en periode.
Nye nabohjælpere kommer heldigvis til hver dag, og vi arbejder på at
få så mange gode, gamle nabohjælpere med over på appen som muligt.
Du kan være med til at sikre et stærkt nabosamarbejde i dit nabolag.
Også efter 13.maj.
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Thorøhuse Forsamlingshus
Bestyrelse
Formand:

John Pedersen, Saltoftevej 2A, tlf. 30870256
Email: jlped.dk@gmail.com

Næstformand

Ole Nielsen, Markledet 1, tlf. 22718958
Email: oletoroehuse@gmail.com

Kasserer

Ursela Nielsen, Jacob Gades Vej 11, tlf. 51259250
Email: ursela.hanshenrik@mail.dk

Sekretær

Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053
Email: jepfyn@gmail.com

Inspektør

Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623

Medlem

Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150
Email: pernillehede@hotmail.com

Medlem

Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209
Email: carlskolebakken@gmail.com

Medlem

Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15, tlf. 40383126
Email: s.lyse@os.dk

Udlejning

Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060
Email: myrfyn62@gmail.com

Hjemmeside

www.thoroehuseforsamlingshus.dk/
(udlejning og aktiviteter)

Thorøhuse d. 14.februar 2019
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Grus

Sikke et flot syn
fra luften på dronningens fødselsdag med
alle de flag

Ja det er godt vi to
ikke har fået flyveforbud
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