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Redaktøren har ordet.
”Tak er kun et fattigt ord” sang Poul Bundgaard så smukt.
På denne plads vil jeg takke for alle de mange dejlige tilkendegivelser til mig i forbindelse med Annelises død. ”Ja, men
hele byen flager på halv” siger mine gæster, og jeg svarer:
”Ja sådan er det at bo i et lille lokalsamfund”.
To dødsfald inden for kort tid, endda naboer. Ingerslev døde
25. marts og Annelise 15. april.
Læs mindeord om de to inde i bladet.
Bjarne Toft Olsen

Thorøhuse Postens
redaktør Bjarne Toft Olsen
Ålevejen 11, telefon: 26390999
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 2021
4
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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Lis Anker har indleveret dette gamle foto til Thorøhuse Posten fra Thorøhuse Forskole. Billedtekst på modsatte side.
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Fra Thorøhuse forskole 1937:
Fra venstre: Villy Thuesen, Nancy Hansen (datter af købmand
Laura), Astrid Christiansen (leder af forskolen), Gerda Pedersen (datter af Lars P. Pedersen, leder af "den store skole"),
Verner Thimsen, Anny Pedersen og min far Christian Lund
(som her ser så forsømt ud....)

Fortællinger fra en svunden tid i Thorøhuse
Foredrag af Christian Lund for Gamtofte Menighedsråd den 13.
november 2007.
Jeg har tilbragt hele min barndom og en stor del af min ungdom i
Thorøhuse. Jeg er også det, man kalder en hjemmefødning, født i
Assens, og flyttet til Thorøhuse, da jeg var tre år, og er nu igen havnet i Assens. At have brugt hele sit liv i et så snævert område er naturligvis ikke uden begrænsninger, men det har også nogle fordele,
bl.a. at man føler, at her hører man til, man får et særligt forhold og
et særligt kendskab til sin egn.
Det var ingen lykkelig barndom i Thorøhuse. Den var præget af fattigdom, afsavn og ydmygelse. Hver tirsdag gik min mor til Saltofte
til den gamle skole og fik udbetalt 13 kr. Derfra gik turen til Assens
bl.a. til sagfører Ernst for at afdrage 1 kr på en gammel gæld. Derefter forskellige besøg, min mor var meget flink til at besøge enlige.
Der var den gang et slagteriudsalg i Assens, det lå i Willemoesgade,
der købte mor for 50 øre restpålæg, det var de stumper, der blev tilovers ved pålægsmaskinen, så hver tirsdag fik vi en form for pålæg
på maden. Der blev spist megen fisk og mange kartofler. Alle i
Thorøhuse var den gang fiskere, og alle på nær et par familier havde
det meget småt. Men der blev udvist megen omsorg og fællesskabsfølelse, bl.a. når der en gang imellem havde været privatfest i forsamlingshuset, så blev den levnede suppe omdelt til de mest trængende i byen.
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Der var den gang to skoler i Thorøhuse, en forskole, hvor 1. og
2. klasse gik, og så den vi kaldte den store skole, hvor vi gik, til
vi blev konfirmeret. Det var nogle særdeles dygtige lærerkræfter
vi havde. Frk. Svejbæk i den lille skole og L. P. Pedersen i den
store skole.
En af lærerens opgaver uden for skoletiden var bl.a. at synge lig
ud af hjemmene og kapellet. Lærer Pedersen havde en meget lille
sangstemme, så jeg blev tvunget til at være med til at synge. Den
gang var det mest almindeligt, at folk døde hjemme og blev lagt i
kiste. Samme dag sidst på eftermiddagen skulle der synges ud og
følges i kapellet, som i øvrigt var skænket af Harald Plum.
Der blev også sunget i kapellet, der lå den døde så ca. en uge,
hvor de pårørende dagligt gik på besøg og så til den døde, det var
en smuk skik. Når tiden var gået, blev der sunget ud af kapellet,
og så gik man til Kærum kirke. Det var alle mand af hus, alle
deltog. Det var meget sjældent, der var nogen sammenkomst efter begravelsen, der var kun få, der havde råd til det. Man sagde,
også i Saltofte, at Thorøhuse var den tunge ende af kommunen,
det er til gengæld lige omvendt nu! - Men inden ligtoget startede,
blev cigarkassen budt rundt, den gang røg alle tobak, men sjældent cigarer, de var for dyre, så det var noget særligt, når der
blev budt rundt.
Skolernes sommerudflugt gik i de første klasser til Skovanlægget
i Assens, der var skovsøen med de mange ænder og fugle, og så
var der ved siden af bryggeriet en dyrehave med en løve og aber
osv. Hjemmefra fik vi hver 25 øre med, og Johanne Pedersen, i
øvrigt Georg Gundersens bedstemor, lavede hvert år en sang,
som vi sang, medens vi travede til Assens.

De større klasser kunne til tider få en længere tur, fx til Odense,
proceduren var den samme.
Der var som sagt meget fællesskab i Thorøhuse, måske nok mest
af nødvendighed, ingen kunne klare sig alene, men var fælles om
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forskellige praktiske hjælpemidler. Måden, der blev indkaldt på,
når der var noget, hvor alle skulle deltage, var ved, at man gik
rundt i byen og tudede i et stort kohorn! Så kom folk ud og
spurgte, hvad der var, det kunne være et møde i forsamlingshuset, eller det kunne være en båd, der skulle slæbes på land ovre
på Hagen. Prisen for at gå rundt og tude var 10 øre, jeg har gjort
det mange gange.
Der var også fælles elforsyning fra en transformator i Nyhusene,
hvor foreningen i Thorøhuse købte strømmen af Assens elektricitetsværk. Da foreningen skulle ophøre og kom under Assens
elektricitetsværk, fik Thorøhuse gadelys, som vist nok det første
sted i kommunen.
Komponisten Jacob Gade og hans kone Mimi boede den gang i
Thorøhuse. Da Gade efter krigen havde været i USA og hente
den første million, blev vi det år fritaget for at betale kommuneskat, som den gang var ca. 2% - ja, det var tider!
Der var jo mange morsomheder, eller pudsigheder i byen. Fx var
der et ugeblad, der hed Hus og Hjem, og i det var der en gang en
artikel med billeder og det hele, der beskrev den mest typiske
skagensfisker – og den mest typiske skagensfisker, det var fatter
Sofus fra Thorøhuse! Han fiskede godt nok lige på det tidspunkt
fra Skagen, det var de år, hvor al tang og søgræs forsvandt i lokalområdet og dermed alle fiskene.
Når jeg sammenligner fællesskabet med den gang og vor tid, så
er det diametrale modsætninger, den moderne retning i dag er
kendetegnet ved individualisme, enkeltmandsmoral og egoisme,
der er meget lidt plads til tolerance.

Da jeg var barn i Thorøhuse, var der ikke nogen egentlig jordemoderordning. Når der skulle fødes, gik der bud til Else Marie.
Peder Fabricius, som var hendes mand, har fortalt mig, at der
ofte om natten blev banket på døren eller sovekammervinduet og
sagt, at nu var det tiden, så måtte Else Marie ud af sengen og af
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sted.
På samme måde var der heller ingen officiel medhjælp ved dødsfald, hvor liget skulle gøres i stand, det klarede Stine Pa Lund,
som i øvrigt også var vældig god som grædekone, når der var det
behov.
I 1940 blev jeg bydreng hos Laurits bager i Thorøhuse. Jeg var
den gang 11 år. Om søndagen skulle jeg køre brød til Saltofte –
Sønderby – Ebberup. Det var på cykel med en stor kasse foran,
det var nogle små udsalgssteder, det foregik fra – et almindeligt
bord i en lille stue.
Om sommeren kørte jeg ud til sommerhusene ved Saltofte strand
med morgenbrød hver dag, inden jeg skulle i skole. Lønnen var 3
kr om ugen, et godt tilskud til min mor, der var alene med min
bror og jeg.
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I 1942 var jeg også bydreng i Plums Købmandsforretning i Assens. Viggo Hansen, der senere blev dræbt af tyskervenlige danskere, var den gang direktør, og Hilmar Baunsgaard, den senere
statsminister, var første kommis. Den gang holdt forretningerne
åbent til kl. 19-20 om lørdagen. Det var under krigen, og der var
meget lidt lys på cyklerne og slet ingen gadebelysning. Det var en
lørdag aften om efteråret, at jeg ude på Møllevej kørte den gamle
fru sagfører Algren Hansen ned. Hun var på vej tværs over gaden
til naboen og var helt klædt i mørkt (det var ellers påbudt at bære
hvidt armbind, når man færdedes om aftenen). Hun kom på sygehuset og kom ikke hjem igen, det var meget tragisk og traumatisk
for mig. Jeg skulle stille nede ved politiet til afhøring. Den gang
var man lige så bange for politiet som fanden for det hellige kors!
Jeg blev afhørt grundigt, men var fuldstændigt uden skyld. Alligevel frygtede jeg det værste, men hørte aldrig mere fra politiet.
Derimod blev jeg nødt til at holde op med at være bydreng hos
Plums. Hver gang, jeg skulle ud af døren, blev jeg drillet så meget, at jeg ikke kunne klare det. De 3 kr. jeg også fik om ugen der,
måtte vi undvære, og det kunne mærkes. Den gang var bønnen
”giv os i dag vort daglige brød” benhård virkelighed.
Nå, jeg fandt nye udfordringer, og livet gik videre.
Jeg blev som 13-årig konfirmeret i april måned og kom ud at tjene
på Voldbrogård (i Kærum?),
I Thorøhuse under krigen var der ikke mange, der havde et radioapparat, der kunne tage engelsk presse, men det havde Jørgen
Madsen, og om aftenen stillede de forskellige op inde i gården –
det var en lille lukket gård, vinduerne til stuen blev åbnet, og så
lyttede man andægtigt til den engelske presse på dansk. Efter
pressen gik mændene ned til stranden, hvor de løste bukser og satte sig på hug for at klare deres nødtørft, og så gik debatten ellers
om det, de havde hørt i radioen, og vi drenge fulgte med, det var
meget spændende!
Nu i første omgang nok om Thorøhuse.
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Nyhedsbrev fra Saltofte Borgerforening
Thorøhuse Posten bringer her et uddrag af nyhedsbrevet
Hermed sidste nyt fra Borgerforeningen (i Saltofte):
Affaldsindsamling er fastsat til 24. april 2021 kl 10 ved forsamlingshuset. Vi vil få
leveret gribetænger, sække m.v. som da Trine var med. Vi håber vi ses.
Vi afslutter som sædvanlig med pølser og drikkevarer.
Generalforsamling er fastsat til onsdag, den 26. maj, hvis corona tillader det. I vil
høre mere til generalforsamlingen senere. Bogkassen er rengjort og mange bøger er blevet skiftet ud. Bogkassen er nu igen på sin sædvanlige plads.
Karlo har igen lavet fuglekasser, der som sædvanlig er gratis og til afhentning
for Borgerforeningens medlemmer. Der er stære-kasser, musvit-kasser og mejsekasser.
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NYT! NYT! NYT! NYT!
Vi er så heldige, at Hans Jørgen vil leje sin mark, ved gadekæret, ud til Borgerforeningen, efter høst. Lejemålet er over foreløbig 10 år.
Arealet er ca. 0,8 ha og vi er gået i gang med at tænke tanker om hvordan det kan
blive.
Vi skal have udfærdiget en skitse over hvad vi vil have placeret og ca. hvor.
Vi forestiller os, at der skal være gynger, sandkasse og en multibane med mål,
hvor der også kan spilles andre spil som kongespil, petanq, kroket m.v. Vi vil gerne have udendørs fitness redskaber.
Vi forestiller os at marken er delt op i sektioner med et sansehjørne og en stillebænk. Og noget andet i en anden del. Og noget mere i den stil. Nogle trampestier
imellem oplevelserne
Vi skal have insekthoteller, insektvolde, evt. et bistade. Borde/bænke og bænke
alene, en shelter, grillplads, bålsted, bålhytte.
Træer, frugttræer, frugtbuske, prydbuske, masser af blomster, stauder, krydderurter, grøntsager, græsfrø.
Hvad koster alt det ? Det regner vi på. Vi skal have lavet et budget, så vi kan begynde at søge fonde. Vi kan naturligvis ikke få det hele på en gang, men sikken en
perle vi kan få, der midt i byen. Til glæde for alle, ikke mindst naturen. Turister er
naturligvis også velkomne.
Alt det kan bestyrelsen naturligvis ikke lave alene. Vi håber, at borgerforeningens
medlemmer vil bakke op om projektet og nogle der vil hjælpe. Og også komme
med gode ideer.
Vi vil snart gå i gang med at så blomsterfrø langs stendiget. Det bliver så flot.
Rigtig glædelig Påske og godt forår til alle.
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Tale ved fars begravelse 31.3.2021, Kærum Kirke
På bagsiden af min fars bog ”Grib livet og giv det mening” citerer
han Herman Hesse ”Når mennesket søger at virkeliggøre de ham af
naturen givne gaver, udfører han det højeste og eneste meningsfulde han kan”.
For far var det vigtigt at fylde livet ud. Livet skulle bruges. Derfor
nåede han også så meget.
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Som knægt sejlede han som messedreng til Sydamerika, han red på
Argentinas pampas, spiste Asado, og lærte at bokse, så han kunne slå
fra sig, når den hårde hovmester foldede sig ud.
Som ung mand kom han på Askov højskole. Det blev en afgørende
oplevelse, hvor han tog Grundtvigs tanker om oplysning, dannelse og
mundtlighed til sig, og kulturradikale ideer om social ansvarlighed og
internationalt udsyn blev også et livsgrundlag.
Dermed var fars livsbane lagt, han blev lærer, senere litteraturanmelder for Information, han skrev til Hvedekorn og underviste i litteratur
på lærerseminariet.
Så blev han skoleinspektør på den nybyggede Skelvejsskole, hvor han
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk

kunne udfolde det der var hans syn på uddannelse, eller snarere
dannelse – Der var morgensang fra højskolesangbogen, temauger,
fokus på evnen til selvstændig kritisk tænkning og meget meget mere.
Far var initiativtager til Assens kunstforening, som holdt årlige censurerede udstillinger på skolen til glæde for både skolebørn og bysbørn. Han læste til psykolog på Århus Universitet, uddannede sig
som gestaltterapeut, skrev en bog og bidrog til andre bøger.
På hjemmefronten fik han to børn, fire børnebørn, tre oldebørn – og
så nåede han at være gift tre gange, senest med Sue
Der var meget som skulle nås, livet skulle bruges, nu´et skulle gives
mening. Far var en rullesten, og dem gror der som bekendt ikke mos
på.
Hjemme hos os var der ikke kedeligt. Charlotte og jeg gjorde store
øjne, da der en dag pludselig stod fem granvoksne sorte mænd i stuen på Ålevejen. De småfrøs, for de var iført traditionelle afrikanske
gevandter, hovedbeklædning og musikinstrumenter. Dem havde far
16

hentet til Assens i anledning af temauge på skolen om Afrika, og så
måtte der afrikanere til, som både kunne give et nummer og fortælle om livet i bushen. Det var ikke hverdagskost i Assens i midthalvfjerdserne.

Det var også en oplevelse da Freddy Fræk sad i stuen og gav et
nummer på banjo og kazoo. Freddy var nemlig blevet professor på
kunstakademiet i København, og mindst én af den slags er nødvendig, mindst én gang om året, når der skal holdes censureret udstilling. Det gav anledning til middage på Ålevejen og de diskussioner
far elskede, så blev nu´et grebet og fik mening.
Men fra barndommen husker jeg nu mest hvordan vores hjem, blev
et samlingssted for Charlottes og mine venner. Der var altid plads til
flere om middagsbordet, hvor diskussionerne og bølgerne ofte gik
højt, altid med udgangspunkt i os unge og det vi tænkte og følte,
men jævnligt på en måde som handlede om det, der pt. optog far
særligt.
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I nogle år var et standardspørgsmål ”Nå drenge, hvad har i drømt i
nat”, og den der fortalte om nattens oplevelser, fik så udlagt teksten.
Mens jeg tænkte, at det var lidt pinligt, nød de andre at blive set og
taget rigtigt alvorligt af en voksen. De blev i hvert fald alle sammen
ved med at komme tilbage igen og igen. Hos far talte det enkelte
menneske, alle som meldte sig seriøst ind i snakken, blev taget dybt
alvorligt.
I fars tredje alder lå han heller ikke på den lade side. Han nåede rygsækrejse gennem det meste af Asien, en jordomrejse, faldskærmsudspring og river rafting på ”the mighty Zambesi river”. Der var også månedlange ophold i Skt. Petersborg, hvor han drak vodka med
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både lokale litterater og bevæbnede mafiabosser. Manden var
frygtløs og utrættelig.
På forsiden af fars bog er gengivet et udsnit af Michelangelos maleri
”Adams skabelse”. Det et den del af billedet, hvor to hænder rækker ud og pegefingrene næsten når hinanden. Det er ikke noget tilfælde, for det vigtigste for far var, mødet i ægte gensidighed.
Han rakte livet igennem ud til verden, for at møde den i gensidighed
og ægthed, men var ofte i tvivl om den kærlighed der blev ham givet, nu var oprigtigt ment. Den tvivl stammer nok fra barndomshjemmet i Søhus, hvor hans far opøste kritikken i rigeligere mål end
forståelsen og kærligheden.
Sues kærlighed og omsorg for far har været både tålmodig og uden
ende. Når far var i tvivl holdt Sue fast. Sue passede min far i de sidste år. Det krævede en indsats, som ligger langt ud over hvad man
med rimelighed kan forvente af nogen, og Sue blev bare ved og ved.
Det er så let at sige ”jeg elsker dig”. Sue sagde det, men meget vigtigere, viste hun det med sine handlinger, dag ind og dag ud.
Også min mor elskede far. Hendes afskedsord til mig var ”Pas på
far, han har sådan brug for det”. Det prøvede jeg på, for jeg elskede
min far. Jeg ydede også en stor indsats, men fejlede måske alligevel,
især i de senere år. Som Charlotte har sagt ”far var en stjerne, han
var et lys og viste vej for mange, men stjerner har takker, og man
kan stikke sig på dem, når man kommer for tæt på”.
Til sidst oplevede far, at den store verden trak sig lidt fra ham. Han
syntes ikke længere der var tilstrækkeligt brug for hans intellektuelle bidrag. Til gengæld ved jeg, at mange i det nære miljø satte pris
på hans omsorg, tanke og samtaler, når livet var svært.
Jeg håber og tror også på, at han vidste, at hans værdier og livssyn i
høj grad også er blevet grundlaget for mit liv. Også i den forstand
var han vigtig, og han lever videre i mig og os, som han satte sit uudslettelige præg på.
Æret være hans minde. (Charlotte og Carsten Ingerslev)
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup
Telefon: 64 74 11 42
Har du et firma eller en ejendom på Fyn med Fyns Energi som
din el-leverandør? – eller som gas-leverandør?
Så kan du vælge, - gratis for dig - hvordan Energi Fyn med ordningen Fynsk Support skal støtte en bestemt klub eller forening, som til gengæld markedsfører Energi Fyn.
Det koster ikke dig som forbruger/kunde noget – det er bare
en tilmelding af dit forbrugssted til at støtte f. eks. Thorøhuse
Bylaug med sponsorbeløbet 2 øre/kWh. Så har du som forbruger benyttet din demokratiske ret til at vælge, at Bylauget får
støtte beregnet ud fra dit forbrug.
Beløbet, som typisk er ca. 100 kr./bolig årligt, dækkes af Energi
Fyns alm. marketingbudget, hvor de uddeler over 750.000 årligt til klubber og foreninger på denne måde. Har du en forretningsejendom eller en virksomhed med et større el-forbrug
eller gas-forbrug bliver sponsorbeløbet større.
Er ejeren af din ejd. eller virksomhed et firma med et CVR.nr.
skal tilmeldingen ske her på dette link for virksomheder https://www.energifyn.dk/erhverv/el/elforbrug
-under-100-000-kwh/
Det er gratis penge til byen og til fællesskabet – din tilmelding
er kun et valg af, hvilken forening du vælger at din el-
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leverandør Energi Fyn skal udbetale sponsorstøtte til.
I Thorøhuse har vi valgt at støtten gives til hele byen og fællesskabet og indgår på den konto, som tilhører Borgergruppen,
men administreres af Thorøhuse Bylaug.
På forhånd tak, hvis du vil have ulejligheden. Måske du skulle
lave tilmeldingen straks …… ?
For virksomheder med CVR-nr: https://
www.energifyn.dk/erhverv/el/elforbrug-under-100000-kwh/
For private med CPR-nr: FynskSupport | Støt din lokale
forening via el & gas (energifyn.dk)

Med venlig hilsen

Thorøhuse Bylaug
v/kasserer Palle Isaksen – 4017 4810 – pisa@pisa.dk
www.thoroehuse.dk
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Ja, ved første øjekast
er udsigten smuk henover kajakkerne ved
fællesloddet i vores
smukke Thorøhuse.
Men går vi lidt nærmere åbner der sig en
mindre verden af glemte og henlagte skydepramme, både, trailere, jern og sveller som
ligger mere eller mindre skjult.

I forbindelse med vores
strandrensning, hvor der
deltog 30 voksne og 10
børn
blev der næsten fyldt en
container. Og meget blev
indsamlet i fællesloddet.
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Foto og tekst:
Lasse Lauridsen

Men der ligger stadig
mange genstande i området, som mangler en
ejer? De pynter ikke, og
hvis nogen ved, hvem
der ejer genstandene, vil
Bylauget meget gerne
være behjælpelig med at
fjerne tingene.

Vi vil være Danmarks mest samfundsansvarlige
Sparekasse.
Kontakt os for et personligt møde.
Rise Sparekasse
Kirkebjergvej 13
5620 Glamsbjerg
Tlf.nr. 64 721650
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Referat fra BESTYRELSESMØDE onsdag d. 14. april 2021 kl.
19.:00
afholdt med behørig afstand i Thorøhuse Forsamlingshus
Deltagere: Bolette, Palle, Margrethe, Lasse, Jørgen (referent) og
Bente. Afbud fra Vibeke.
Referat fra bestyrelsesmøde den 21. januar 2021 er godkendt og har været
ophængt i infoskab.
Evaluering af aktiviteter siden sidst:
Pga. Corona-pandemien og de medfølgende restriktioner med forsamlingsforbud har der ikke været aktiviteter siden generalforsamlingen 3. september 2020.
Det oplystes, at Badebroens lodrette trappe er blevet repareret.
Aktiviteter i den kommende tid:
- Strandrensning søndag d. 18.april 2021 14-16 – Opslag OK. Politiets corona-jurist kan (vil) ikke give et klart svar om forsamling bagefter udendørs.
- Hjertestarterkursus kommer, når vi må samles igen indendørs.
- Generalforsamlingen er ligeledes udsat. Bolette, Margrethe og Jørgen
Eeg er på valg og alle modtager genvalg. Suppleanter og revisorer vælges
hvert år.
4. Nyt fra formanden:
- Klatrestativ ”Abelandet” (på vegne af Borgergruppen): §8 godkendelse fra
Assens Kommune. Den bortgravede jord fordeles på det grønne areal. Faldsand kommer i det udgravede 7x7m areal og græs sås på den bortgravede
jord. Klatrestativet samles og opsættes inden sommerferien.
- Fartdæmpning Jacob Gades Vej: Analyse foretaget i oktober. Efter aftale
med Jimmy Rahbek foretages der en ny analyse i uge 19 2021 (opfølgning v.
Bolette). Bolette har deltaget i virtuelt møde om kommunens Natur- og Friluftsstrategi, hvor bl.a. parkeringsbehovet for besøgende til Thorø blev behandlet.
- Gangstien til badebro og boldbane er stærkt beskadiget efter tung kør-
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sel. Bolette har aftalt med oldermanden for Saltofte Oldermandslaug
Poul Bertelsen, at det bliver udbedret, når jorden er tør nok.
- Vejnavneskiltning i Ulkestrædes i syd-ende behøver forbedring. Aftale med beboerne, at de selv renoverer skiltet. Dette er også aftalt med
kommunen.
- Nytilkomne beboere i Thorøhuse: Landsbyambassadør Bolette
sørger for opmærksomhed og Thorøhuse Postens redaktør kontakter for
interview.
- Opslagstavler. Der arbejdes på en plan for Thorøhusevej efter nedtagning af træpælene. Vi har fået lov til at sætte en tavle på Nabohjælp
standeren ved den lille private P-plads.
- P-plads ved Drejet: Entreprenørgården har lagt et læs sten på Ppladsen. Stenene vil senere blive lagt i hullerne.
5. Nyt fra øvrige b-medlemmer:
- Palle: Deltager i møde 21.4 om cykelstiprojektet; orientering i
Thorøhuse Posten.
- Lasse: Forberedelser til Forskønnelspris 2022.
- Margrethe: Skader på Thorøhusevej er udbedret. Gyngen på Drejet
skal ordnes (Lasse tager affære).
- Jørgen: Glæder sig over den nye fine vejbelysning på Thorøhusevej.
Laver forslag til Svendeklubben om fornyelse af ”Børs-bænken” v. Forsamlingshuset.
6. Medlemmer: Palle oplyste at pt. har 108 medlemmer betalt kontingent.
7. Økonomi: Palle orienterede om den aktuelle økonomi.

8. Thorøhuse Posten: Referat af b-møde 14. april
(Jørgen). Strandrensning (Bolette). Indlæg om oprydning
af området v. Fiskemaen (Lasse).
9-10. Evt. Næste møde aftaltes til mandag d. 21. juni kl.
19:00 hos Bente.
Mødet afsluttet kl. 20:26.

Tilføjelse: Kasserer Palle Isaksen meddeler i en mail 28.
april, at medlemstallet nu er på 112
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Heftig byggeaktivitet.
Der bygges nyt hus på adressen Saltoftevej 23. Lillian og Finn
Oscar opfører nyt hus, dels som selvbyggere. Foto BTO
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Kirsten og Mogens Andersen opfører nyt hus på den sidste ledige
byggegrund ved Falkners gård i Thorøhuse., efter sigende også
som selvbyggere.

Og ”Skolen” renoveres med nyt tag.

Foto: BTO
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Så er familien samlet.

Kate Aagaard Pedersen og Hans Madsen Pedersen har overtaget huset på
Saltoftevej 15. Huset er købt af boet efter Finn Nielsen, der desværre kun ganske kort nåede at få glæde af sit nye hus. Overtagelsesdagen var 1. marts. Kate
og Hans har foretaget nogle ændringer i huset og er ellers flyttet ind i et langt
mindre hus end de har været vant til på Vistorpvej, tæt på Strøjer Tegl og Strøjer Samlingen. Det har været en anstrengende proces at reducere sit bohave
fra stor til lille, men nu er alt på plads.
Hans er så at sige vent hjem, da han er født i Thorøhuse, og her har han sine 3
søskende boende (Birthe, Kurt og Helen). Kate stammer fra egnen ved Langeskov fra landsbyen Rønninge.
Jeg siger tak for snakken og kaffen og Thorøhuse Bylaug siger velkommen hertil.
Tekst og foto: BTO
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Sct. Hans fest/ 125 års jubilæum
Thorøhuse forsamlingshus afholder traditionen tro Sct. Hans fest d.
25. juni 2021
Forsamlingshuset fylder i år 125 år, det har vi ikke kunnet markere
grundet COVID – 19 restriktioner.
Derfor afholdes ”jubilæumsfesten” sammen med Sct. Hans arrangementet.
Så derfor husk allerede nu at sætte X i kalenderen.
Nærmere følger på facebook samt på opslagene i byen.
John Pedersen / Formand
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Helle Elander Rasmussen, Lisbeth Arrildt, Pia Perch-Nielsen og Lis
Boe-Hansen har skrevet disse mindeord om Annelise Skovgård Olsen:
Vi har kendt Annelise, siden Assens Kvindegruppes start i 1980.
Hun var politisk engageret i såvel daværende Liste T som i SF. Vores
stærke fællesskab udviklede sig med tiden fra kvindekamp over litteraturkreds til fortrolige samtaler om rejser, mænd, børn og børnebørn.
Vi mindes vore dejlige udflugter med kvindegruppen til Hamburg,
Barcelona og Berlin. Her var Annelise en dygtig planlægger, da hun
jo nok var den af os, der havde mest erfaring i udlandsrejser.
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For hun havde et kæmpe rejse-gen. Der er ikke mange steder i verden, Bjarne og hun ikke har besøgt.
Rejseminderne, som vi altid nød godt af at få del i, blev sirligt sat i
albums med rammende kommentarer. Annelise var en dygtig fotograf.
Vi blev med årene til gode og tætte venner og blev til sande nærkontakter. Vi fulgte hinanden i medgang og modgang.
Hun var en smuk og omsorgsfuld kvinde med god stil og kvalitetssans samt interesse i natur og kultur. Hun var en dygtig og meget
vellidt lærer og bibliotekar - først i Grønland og siden på Skelvejsskolen og sidst på Assensskolen. Hun fortalte ofte om sine mange
tidligere elever, som helt sikkert tydeligt husker hendes engagement
i at lære den enkelte så meget som muligt.
Annelise havde i lærergerningen overblikket til at kunne opbygge et
godt fællesskab i sine klasser og skabe et sundt læringsmiljø.
Der er ingen tvivl om, at Annelise var en fantastisk hustru, mor, svigermor og mormor.
De tre børn, to døtre og en søn, opdrog hun og Bjarne i fællesskab til
empatiske, omsorgsfulde og fagligt stærke mennesker, som vi også
holder meget af og følger med i.
Familien er nu med årene beriget med syv børnebørn, tre på Østfyn
og fire i Norge. De havde alle en meget stor plads i Annelises hjerte.
Vi har haft mange gode og sjove fester sammen med Annelise og
Bjarne: Runde fødselsdage, konfirmationer, bryllupper, sølvbryllupper, og vi glædede os over, at de næste år skulle have fejret deres
guldbryllup. Et stærkt ægteskab som få er forundt.
Annelise var altid parat som støtte og mødte op og tilbød os hjælp,
hvis vi hver især havde kriser i vores liv – og hun var altid med til at
glædes over vore glæder og familieforøgelser.
De sidste år var ikke nemme, hverken for Annelise eller familien –
men vores stærke sammenhold fortsatte også i denne krise, og vi var
ikke i tvivl om, at hun til det allersidste ville os alle det bedste.
Da det igen blev muligt at besøge hende på plejehjemmet i Flemløse, var hun virkelig glad for, at vi afholdt vore kvindemøder hos
hende. Hun talte ikke meget til sidst, men hun lyttede og smilede på
hendes egen stille og engagerede facon og bevarede sin humor til det
sidste.
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Vi er så glade for at have været en del af Annelise og Bjarnes liv, og
vi vil aldrig glemme hende, og vi vil ofte dele alle disse skønne minder om hende, når vi mødes med Bjarne og hinanden i fremtiden.
Æret være Annelises minde.

Pastoren i Sønderby-Kærum Kirker Rikke Graff
Kristensen er inviteret af Thorøhuse Posten (red.)
til at skrive en klumme.
Billedet er tilsendt fra præsten

ER DU BLEVET VÆK?
En lille dreng er sammen med sin børnehave på tur. Med
jævne mellemrum tælles børnene, og ved én af tællingerne
opdager pædagogerne, at den lille dreng mangler. Panikken
breder sig blandt de voksne, og den ene løber straks tilbage
samme vej, som de er kommet. Til sin store lettelse får han,
efter nogen tid, øje på den lille dreng, og han siger til ham;
Der er du! Var du blevet væk? Hvortil drengen helt roligt
svarer; nej, jeg har været her hele tiden”.
Et sted i evangeliet har panikken bredt sig blandt Jesu ven33

ner. De ved, at han snart vil forlade dem, og de ønsker nu
at få kortlagt fremtiden.
Jesu siger: ” Og når jeg er gået bort og har gjort en plads
rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen
kender I vejen.” Jesu ven Thomas er hurtig og siger straks:
”Vi ved jo ikke hvor du går hen, hvordan kan vi så kende
vejen?”
Et andet menneskes bortgang kan få en til at føle, at man
selv er blevet væk, selvom man jo for så vidt er samme
sted, som man hele tiden har været. Men følelsen af at være blevet væk, også selvom man er omgivet af andre, den
kan indfinde sig, når alt er forandret, som når et andet menneske pludselig ikke længere er i ens liv.
Når Jesus dør, hvad skal der så blive af dem, som elskede
ham? Når han dør, så bliver deres kærlighed til ham hjemløs, og hvad skal de så stille op? Hvor skal de gå hen for at
komme af med den kærlighed, de nærer til ham?
Følelsen af at være blevet væk, hænger sammen med følelsen af at miste fodfæstet.
Måske er det grunden til, at vi ofte forklarer ulykker som
noget, vi selv er skyld i, selvom vi rent faktisk ikke er det.
Havde jeg dog bare, eller hvis ikke jeg havde, så... På en
besynderlig måde kan det virke mere overskueligt at gå ind
i skylden. Her er vi selv i en form for kontrol og fornemmer dermed en slags fodfæste. Hellere det end afmagt.
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Man kan nemt forvilde sig væk, væk fra sig selv, væk fra
Guds ord om, at vi ikke bare er en tilfældighed her på
jorden, væk fra troen på, at der er en mening med, at vi er
her. Væk fra det vilkår, at det er Herren der giver livet, og
Herren der tager det. At han også på det område, er den
store autoritet.
”Er du blevet væk?”, blev den lille dreng spurgt, den dag
de voksne ikke kunne finde ham. ”Jeg har været her hele
tiden”, svarede han. Han var slet ikke blevet væk. Og det
er, hvad Jesus forsøger at fortælle os. At selvom vi ind
imellem føler os fortabte, forvildede og vildledte, så bliver ingen væk i troen på Gud. Hans kærlighed bor i os.
Han var her i begyndelsen, nu og for altid. Han er overalt, i alt og alle. Ja, han har været her hele tiden.
Sognepræst Rikke Graff

Foto: BTO
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Signalkanonen fra Gammelodde er flyttet til Thorøgård. Kanonen er en såkaldt Hotchkiss 37mm Revolving Cannon. Hvis du vil se hvordan den virkede, så
find et link på Bylaugets hjemmeside:
https://thoroehuse.dk/bylaug/omtale/video.html

Foto: BTO
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Klatrestativet placeres ved Forsamlingshuset

Foto: BTO
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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

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

Medlem

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

Udlejning

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

Hjemmeside

www.thoroehuseforsamlingshus.dk/
(udlejning og aktiviteter)

Thorøhuse januar 2021
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Grus

Farvel til de gamle træmaster og goddag til nye stålmaster på Thorøhusevej
langs stranden.
7. april 2021. Foto BTO.
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