”Og det var mig og Maggeduddi” lød det på Jacob Gadesvej i faklernes skær.
Fejringen af Jacob Gades 140 års fødselsdag blev markeret med maner med
fakkeloptog og fortælling af anekdoter om den kendte komponist foran hans
sidste bopæl. Efterfølgende var der suppe og pølser i forsamlingshuset samt
en overraskelse i form af en vaskeægte tango
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Redaktøren har ordet.
Valentins dag er den 14. februar og er kendt som ”de elskendes
helligdag”. Denne dag udveksler par kort, blomster, chokolade og
andre former for kærlige gaver. Legenden fortæller, at da kejser Claudius II beordrede romerske soldater til ikke at gifte eller
forlove sig, trodsede den romerske præst Valentin dette dekret
og fortsatte med at vie unge soldater. Han blev som følge heraf
arresteret, sat i fangenskab og senere henrettet ved halshugning
den 14. februar. Den romerske-katolske kirke udnævnte ham
efter hans død til helgen som Sankt Valentin.
Det er noget værre pjat har jeg altid tænkt - det er på linje med
mors dag og fars dag. Med andre ord ”Blomsterhandlernes dag”.
Men når man bliver lidt ældre og livets udvikling tager en anden
drejning end man havde tænkt sig, ja så vil det måske være på
tide at ændre på denne affejning af en mærkedag som noget
kommercielt.
Man skal med andre ord huske at påskønne den og dem man elsker og ikke tage tingene som en selvfølge. En dag kan det være
for sent og man kan tænke: Bare du havde husket ham der Valentin
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. april 2020
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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THORØHUSE FORSAMLINGHUS
GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2020 kl.18.00
DAGSORDEN:

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

Valg af dirigent
Formandens beretning samt godkendelse heraf
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2019
Forelæggelse af budget for 2020
Fastsættelse af kontingent for 2020
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand – John Pedersen
Valg af kasserer (ulige år)
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jeppe Nielsen
Pernille Hede
Inga Rosenkjær
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10. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
11. Valg af 2 revisor.
12. Valg af 2 revisorsuppleanter.
13. Eventuelt

Tilmelding til gule ærter/grønkålssuppe til John tlf.
30870256 senest d. 23. februar
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Väsen
Thorøhuse Forsamlingshus
fredag d. 20. marts kl. 20.00.

Når denne svenske verdensklasse trio gæster Thorøhuse Forsamlingshus vil det være præcis 13 år og 4 dage siden de besøgte os sidste
gang. Sidste år turnerede de verden rundt i forbindelse med deres 30
års jubilæum. Det var dog desværre ikke muligt at få en koncert passet ind i Thorøhuse på det tidspunkt. I mellemtiden er endnu en danmarksturne med 10 koncerter kommet i stand, og vi glæder over igen
at have fået muligheden for at præsentere dem i det lille hyggelige
forsamlingshus. Trioen har et imponerende cv. Et utal af koncerter på
små og store spillesteder i hele verden, et betragteligt antal cdudgivelser samt medvirken på andres. Interesserede opfordres til at
søge nærmere information på www.vasen.se.
Koncerten bliver som sædvanligt med mulighed for spisning af en 2retters menu. Spisning kl. 18 og koncert kl. 20. Billetter 150/150 kr.
bestilles på tlf. 22871053.
Koncerterne i Thorøhuse Forsamlingshus støttes økonomisk af Assens
Kommune.
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Cykel- og vandrestier Assens Kommune
Der er en utrolig stor interesse for at skabe flere naturstier og gøre Assens
Kommune til en rigtig natursti-kommune. Nogle har allerede døbt den Assinoen inspireret af den kendte Caminoen i Spanien.
En vandretur på jordbassinerne i sept. sluttede inde ved P-pladsen, hvor Assens Forsyning var i gang med at nedlægge nye kloakrør og nu afslørede en
dejlig planeret rute. Idéen om ”bare lige at lægge en belægning på” stod lysende klart. Nu var der banet vej for at skabe en billig natursti for vandrere, løbere, cyklister og skabe både en god transportvej for de bløde trafikanter og gode
naturoplevelser for alle, som vil dette.

Strækningen
mellem Torø
Huse Vej og
Egebjergvej
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40820030

Kloakrørene følger i vid udstrækning jernbanen fra Assens til Tommerup,
men fra vores lokale synspunkt kunne en sti fra Næsgade til Egebjergvej nær
banen være en værdifuld gevinst for Assens og Thorøhuse samt Saltofte og
måske flere i Sønderby og Ebberup.
Bylauget med Palle Isaksen som idémand og repræsentant for at arbejde
med projektet, bakkede op om visionen.
Palle kontaktede landdistriktskoordinator Steen Søgaard for at få kontakter i
lokalområdet, som kunne være med til at bakke op og udvikle interessen.
Steen kontaktede alle lokale grupper i kommunen. Straks strømmede det ind
med interesserede og fra hele kommunen.

Stimøde i Ebberup 28. nov. 2019.
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Inge Dahl, Assens Lokalråd, Jacob Medici, Ebberup Lokalråd og jeg stak
hovederne sammen og indkaldte til sti-møde i Ebberup hallen den 28.
november, hvor vi var ca. 25 deltagere incl. flere politikere, som også var
meget positive. Skinnecykel-gruppen fra Lilleskov Teglværk deltog også.
Mødet fokuserede på, hvad der kunne være udgangspunktet for projektet. Hvilke muligheder og begrænsninger. Hvilke krav.
Kommunen kom med en rapport fra 2014 om at skabe et stiprojekt
langs jernbanen – beregnet budget 30 mill. kr. for de ca. 32 km.
En visionsgruppe ved et møde om den kommunale visionsplan for 20202030 havde et referat med betegnelsen Assinoen. Papiret sluttede med:
Hvordan kommer vi videre?? - Andre havde tanker og ord som multifunktionelle stier i spil.
Der var bred opbakning til at respektere skinnecyklerne og deres projekt, som er et stærkt turisme aktiv for kommunen. Der skulle findes
både/og løsninger og ikke enten/eller. Lilleskov Teglværk har en brugsretsaftale med Banedanmark om kun at bruge banen til skinnecykler.
Så en udvidet anvendelse og stier, som skal gå på tværs af banen, vil
involvere Banedanmark som en af lodsejerne. Flere steder er der god
plads langs med banen til en sti, andre steder ligger banen på et dige
uden nævneværdig bredde, hvor det er private lodsejere, som ejer jorden. Nogle steder er det kommunal jord. Der er strækninger, hvor en
lille kommunevej, en mark- eller skovvej eller villaveje i byerne kan forbinde nye stier og billiggøre projektet. Tronebjergvej er et eksempel.
Mødet afsluttedes med, at der blev dannet 5 arbejdsgrupper og at mødes igen 3. februar.

Sikker skolevej – cyklister væk fra veje med tung trafik eller
meget trafik.
Gruppen Assens – Thorøhuse – Ebberup fokuserer på ”sikker skolevej”.
Fra Thorøhuse er vejen fra baneoverskæringen på Torø Huse Vej til ringvejen ekstrem farlig for såvel cyklister som gående. En sti langs banen vil
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være langt mere sikker.
Børn i Ebberup cykler i skole i Assens eller spiller håndbold/fodbold i Assens. Korteste vej er ad Fåborgvej med voldsom hurtig trafik – at cykle ad en sti langs banen vil være en meget sikker og kort vej i stedet for at cykle via Thorøhuse.
Projektet er i en tidlig fase og vil nok blive opdelt i flere del-projekter som over
årene vil skabe et sammenhængende sti-netværk ret tæt på banen og med afstikkere til f. eks. Hårby og Jordløse, som også er med i arbejdsgruppen.
Stisystemet vil kunne danne basis for mange forskellige turismeaktiviteter som
nye shelters, rastepladser, Bed & Breakfast, gårdbutikker, hoteller og kroer samt
campingpladser.
Palle Isaksen, Thorøhuse Bylaug
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Fonden for Fynske
Bank har skænket kr.
25.000 til nyt gulv i
forsamlingshuset.
På billedet: Formand
John Pedersen og
Erhvervsrådgiver Ann
K. Nøhr.
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 16. JANUAR 2020 HOS MARGRETHE
Deltagere: Bolette, Palle, Margrethe, Lasse samt Jørgen (referent). Afbud fra Bente.
Referat af mødet 26. sept. 2019: Er godkendt og har været ophængt i infoskab.
Evaluering af aktiviteter siden sidst:
Nabohjælpmødet torsdag d. 21. november med 31 deltagere. Vi har nu
hele 46 aktive ud af de 116 matrikler. Skiltning v/ indkørsler til byen er
anskaffet og opsættes af Lasse.
Jacob Gades 140 års fødselsdag fredag d. 29.november med fakkeltog og
servering og tango i Forsamlingshuset. En velbesøgt begivenhed, som
blev betalt af Bylauget.
”BOGORMEN” er færdiggjort og opstillet på p-pladsen 15.okt. Omkostninger er dækket af Bylauget.
Møde med Forsamlingshusets bestyrelse i Thorøhuse Borgergruppe, mandag d. 9.dec. Ved en vejledende afstemning var der et flertal for et
forslag om anskaffelse af klatrestativet ABELANDET. Efter ansøgning
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har vi modtaget et tilskud på kr. 7.500 fra Lokalsamfundspuljen.
Der arbejdes videre med projektet.
Nytårskur i Udvikling Assens i Assens Arena fredag d. 10.jan.; hvor Bolette, Margrethe og Palle deltog.
Aktiviteter i den kommende tid:
Hjertestarterkursus søndag d. 26. jan. 15.00-17.00 i Forsamlingshuset.
Opslag sat op 14. jan.
Generalforsamling mandag d. 30.marts. Forberedelser aftaltes. Palle og
Lasse er på valg.
Strandrensning 15. april.
Søndag 1. marts: Aktivitet i Forsamlingshuset med Strandagerkoret. Palle
er tovholder og sørger for opslag m.m. Tilmelding anbefales.
Nyt fra formanden:
Møde med Anders Arfelt, ny ejer af Saltoftevej 31. Andre nye beboere:
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk

Jonna Holm Pedersen, Jacob Gades Vej 23. Slippen 2, Ole Svendsen.
Lis Anker, Drejet.
Høring om Assens Kommunes Kulturpolitik. Vi har ingen kommentarer
hertil.
Henvendelse fra Livredderklubben i Thorøhuse. Palle/Bolette behandler.
Åbning af Røde Kors Butik 30. jan. kl. 12.00.
Nyt fra øvrige b-medlemmer:
Jørgen: ”H” sagen kører ved kommunen; høringsfase for matrikelejere/lejere slutter 20.1, hvorefter der udarbejdes indstilling til byrådsmøde 26.2.
Palle: Fortalte om et kommunalt ”cykelsti-projekt”, hvor Ebberup,
Thorøhuse og Assens efter mødet har valgt at gå sammen. Palle er
tovholder for os.
Margrethe: Gjorde opmærksom på Strandbeskyttelsesloven ifm. evt.
opsætning af ”Abelandet”. Har henvendt sig til kommunen om
mangl. lys i 2 gadelygter på Thorøhusevej. Afslag fra kommunen på
midterstribe ved udkørsel fra Jacob Gades Vej til Saltoftevej; JGV er
for smal efter gældende vejregler.
Medlemmer: Palle oplyste, at vi pr ultimo 2029 havde 168 medlemmer.
Økonomi: Kassereren fremlagde den aktuelle økonomi samt orienterede om
forventet årsresultat for 2019.
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Thorøhuse Posten: Vi aftalte at hæve prisen for annoncer i 2020 med kr. 50.- til
550.- Referat af b-møde, Bolette og Jørgen. Palle om Cykelsti-projekt. Bolette om § 18 tilskud og Strandrensning 15.4.
Anden PR: Der var ikke noget til punktet.
Evt.: Næste møde: Aftaltes til torsdag d. 16. april 2020 kl. 10:00 hos Jørgen
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HURRA HURRA HURRA

Paragraf 18 puljen har igen i år, 2020, bevilliget midler til vores § 18 tur. Pengene er øremærket og BYLAUGET inviterer
de ”GAMLE GAMLE” thorøhusere på en dagstur et sted på
Fyn. Vi skal se noget og spise noget og snakke noget med
hinanden. Det bliver spændende, hvor turen går hen i år. Sidste år var vi Baagø rundt.
Hilsen Bente og Bolette fra Bylaugets bestyrelse.

18
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup
Telefon: 64 74 11 42
Juletræsfesten søndag den 29. december er en fast tradition i
forsamlingshuset, men i år var der ikke en særlig afdeling for børnene. Men der var ældre, juletræ, lagkage, slik og portvin samt fællessang.
Rikke Graff og Carl Erik Lundgaard kastede glans over samværet
med fortællinger og musik. Det er en rigtig hyggelig tradition
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Julestue i Forsamlingshuset er også en fast tradition, og i år var
ingen undtagelse. Både lokale og sælgere udefra fra repræsenteret
med flotte hjemmelavede varer. I år var det søndag den 1. december
og der var godt med besøgende. Om salget var tilsvarende godt for
de handlende skal være usagt. Men en hyggelig eftermiddag er det.
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Lise Arnecke, Drejet 1, skriver:
Det er i vinter 10 år siden vi startede Fællesspisningen . Disse aftener er et
værdifuldt aktiv i vores lille samfund , hvor nye beboerne bydes velkommen
og sammenholdet styrkes, når vi mødes og spiser og synger sammen.
Ideen med, at der ikke skal være anden underholdning , er populær- der er
tid til at snakke sammen.
Nu er denne ide næsten druknet i sin egen succes. Vi startede med et
deltagerantal på 25-30 personer, som i dag er steget til ca. 60. Derfor er det
fint, at Dorthe og Flemming nu laver maden, stadig til en pris hvor alle kan
være med.

ps. Jeg foreslår, vi fejrer jubilæet eks. med en festmiddag
tirsdag d. 3. marts.
22

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

Rundforvirret
Ordet rundforvirret har jeg ikke hørt andre steder end på Fyn. På
Djursland, hvor jeg oprindeligt kommer fra, kan man være rundtosset
eller bare forvirret, men på Fyn kan man være rundforvirret. Det ka’
man, ja man ka’ så.
Et sted i evangeliet hører vi om en mand ved navn Simon. Han er farisæer og har indbudt Jesus til at spise hos sig. Og mens Simon og
Jesus og alle de andre, som er forsamlet i huset, sidder til bords, sker
der noget, som gør hele forsamlingen ganske rundforvirret.
Det var ikke ualmindeligt, at der kom gæster ind fra gaden. Tiggere
kom og bad om almisse og andre kunne komme og lytte til den lærde
samtale.
Den dag kommer en kvinde ind direkte fra gaden. Hun bærer på en
alabastkrukke. Ingen ænser hende, de ved hvem hun er, de ved, hun
lever i synd; ikke at de selv har besøgt hende, naturligvis, men de ved
hvem hun er: hun er ingenting, eller det er måske netop, hvad hun er,
en ting.
Hun ignoreres. En ydmygelse af dimensioner, ikke en gang at blive
ænset. Hun ænses ikke af nogen undtagen af én. Det rundforvirrende
for forsamlingen er, at det netop er denne kvinde, som Jesus retter sin
opmærksomhed mod. ikke mod den retfærdige farisæer, men mod
den ringe tjenerinde.
Der er mange smukke billeder i evangelierne, i Det Nye Testamente.
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Kvinden med alabastkrukken er efter min mening ét af de smukkeste.
Jeg beundrer hende.
Hun lader sig ikke styre af frygten for at blive afvist. Det er, som om
hun har hævet sig over frygten for menneskelig smålighed.
Beslutsomt baner hun sig vej gennem Simon farisæerens hus for at
nå frem til Jesus.
Og hvad hun har af tårer og velduftende olie og hengivenhed, slipper
hun ud over ham. Efter at kvinden med alabastkrukken har hældt
tårer og olie ud over Jesu fødder, tørrer hun ham med sit lange hår.
At lade sit hår hænge frit var ellers noget, man som kvinde ikke kunne dengang. Nedarvet skik og brug i Mellemøsten, skærpet hos muslimerne, men velkendt også hos jøderne på Jesu tid, krævede, at en
kvinde tildækkede sit hår for ikke at tiltrække sig uvedkommende
mænds opmærksomhed. Men her, over for Jesus, gælder den slags
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regler ikke. Af med tørklædet! - her sættes hun fri. Her er hun ikke
nogens ejendom, her er hun ikke underlagt de normer og regler og
den lov, som farisæerne bryster sig af at overholde. Her er hun ikke
styret af frygten for, hvordan hun tager sig ud i andres øjne. Hun forventer ikke at møde et nådigt blik nogen steder, men hos Jesus finder
hun det! Vi formes af andres blikke. Kvinden med alabastkrukken
lader sig nu forme af det blik, Jesus kaster på hende. Hun forstår sig
selv i dét blik.
En dag så jeg en lille pige i skolegården, som udstrålede et overbevisende livsmod. Ofte når nogen har gang i en leg, må den, som støder
til, finde sig i at være prisgivet de andres nåde. Må jeg være med i
legen? spørger man. Og tavsheden herefter kan være hjerteknusende
rædselsfuld. Så kommer måske blikkene mellem de andre. Indtil en
af dem måske siger, ja, men så kan du være hund. Og ydmygelsen er
moderat, fordi man trods alt fik lov at være med. Men denne pige,
hun greb situationen an på en ny måde. Da hun nærmede sig gruppen
af legende børn, så hørte jeg hende sige, højt og tydeligt, - hey! bare
så I ved det- jeg er med i legen!
Der skal en god portion selvtillid og et godt selvværd til at proklamere, at man altså er med! Pigen lod sig ikke styre af de andres nåde,
men gjorde det, som kvinden med alabastkrukken gjorde det den dag
i Kapernaum, da hun trådte ind i Simons, farisæerens hus og lod sig
se i lyset af Guds nåde. Her er alle med.
Kvinden med krukken forstod det glædelige budskab, at det gælder
for alle. Hun formår vitterligt at tro på, at hun har en plads hos den
kristne Gud, at hun er villet og elsket på trods af den, hun er. Hun
tror det, og det er hendes tro, der får hende til at flyde over af kærlighed. Det er hendes tro på at hun er noget værd, der gør, at hun, synderinden opfylder de værtsforpligtelser, som Simon jo egentlig skulle have påtaget sig. Vendt mod kvinden siger Jesus til Simon: Ser du
denne kvinde? Jeg kom ind i dit hus; du gav mig ikke vand til mine
fødder; men hun har vædet mine fødder med sine tårer og tørret dem
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med sit hår. Du gav mig ikke noget kys; men hun er blevet ved med
at kysse mine fødder, siden jeg kom herind. Du salvede ikke mit hoved med salve, men hun har salvet mine fødder med olie. Derfor siger jeg dig: Hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket
meget.
Kvinden med alabastkrukken, er ikke inviteret. Hun er faktisk slet
ikke ønsket. Men hun insisterer på livet i Kristus, og det er hendes
tro, der får hende til at flyde over i kærtegn.
En gennemgående problematik, man ofte møder i parforhold, er, at
den ene part er optaget af, hvad den anden ikke gør. ”Jeg ville ønske,
at han kunne vise mig, at han elsker mig eller:” Jeg vil så gerne, at
hun kunne få mig til at føle mig elsket.”
Kvinden med krukken, er ikke optaget af den kærlighed, hun ikke
får. Hun tror så meget på ham, som gav os livet, at hun i taknemmelighed over alt det, hun selv har fået, mærker et behov for at give det
videre.
Hun er optaget af, hvad hun selv kan give. Og det ved hun i det øjeblik, hun møder Jesus. Her mærker hun, at kærligheden ikke lægger
låg på sig selv eller gemmer hen eller lægger til side, men deler ud
og overøser den anden. Kvinden har forstået kærlighedens afgørende
bevægelse.
Det kan være rundforvirrende at tænke på, at der er plads til enhver
af os, på trods af dem, vi er. At ingen af os er en tilfældighed, men er
her, fordi Gud vil det. Og netop fordi man kan blive helt forvirret af
at tro, at man vitterligt er værd at elske på trods af alt det, man rummer, og fordi man nærmest må været tosset for at kunne tro det, eller
i hvert fald ganske rundforvirret, så må vi igen og igen minde os selv
og hinanden om, - Hey! bare så du ved det! Du er med i ”legen” og
har del i det evige liv.
Rikke Graff
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Bisættelse Vivian Lundgren 71 år, Kærum kirke, tirsdag den 12.
november kl. 13.00

I Bjergprædiken i Matæusevangeliet står der således: ”Salige er de
fattige i ånden, for Himmeriget er deres, salige er de, som sørger, for
de skal trøstes, salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden, sali-

ge er de som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal
mættes”.
Dette er Jesu ord til folkeskarerne, som sidder på bjergskråningen og
hører ham tale om Guds rige. Det rige, som de alle længes efter, hvor
retfærdigheden findes – hvor alle mættes – og ikke mindst hvor alle
finder trøst.
Netop sådan en trøst, som vi kan bruge her i kirken i dag, hvor vi
skal ta’ afsked med Vivian, Vivian Lundgren. Hvis det havde været
muligt, så havde Vivian været den første, der havde åbnet sin favn og
trøstet jer alle.
For det er i dag et ualmindeligt hjertevarmt, højtelsket og favnende
menneske vi skal sige farvel til her i Kærum kirke.
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Vivian har sat dybe spor hos jer alle, spor som aldrig vil forsvinde. Langt de fleste af jer i dag er givetvis stadig i chok efter Vivians pludselige død. Vivian som var så livskraftig, energisk og i
gang med alverdens projekter – som på ingen måde var færdig
med livet.
Det er selvfølgelig først og fremmest jer tætte familie, der har
brug for trøst: Du, Ole, der sammen med Vivian - blot en ugen
før Vivians pludselig dø - kunne fejre 30 gode år, som par. I havde begge set frem til at kunne nyde mange år sammen som pensionister.
Jer Liselotte og Alma – skal ikke blot i dag sige farvel til en elsket mor og mormor, men også til en person – som har været en

meget stor del af jeres liv – I har været en treenighed, som har
haft utrolig glæde af hinanden.
Jer: Stefan, Winnie, Kristine og Joakim har mistet en elsket mor,
svigermor og farmor – der har været en naturlig del af jeres liv,
hun er nu ikke længere den, der samler til familiefester, højtider –
til alle de hyggelige stunder I er vant til at ha’ sammen.
Også jer øvrige familie til Vivian – skal ta’ afsked med et elsket
familiemedlem.

Som jeg sagde før, så ville Vivian som den første ha’ trøstet jer
alle, hvis hun kunne. Trøstet - som hun har gjort så mange gange
før.
Der sidder også i kirken i dag flere andre, som har været tætte –
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meget nære – med Vivian. Det kendetegnede Vivian, at hvis man var
ven med Vivian – så havde man en rigtig ven – og gerne i mange år.
Hun var ikke bange for at få folk tæt på, og hun inddrog mange af jer
i fælles projekter. Igangsætter som hun altid har været.
Vivian havde en kræmmersjæl, som I alle ved, hun var sådan set på
arbejde altid. Hun var en samler om en hals. Hjemmet på Markleddet
bærer præg af Vivians farverige og kreative liv med gedigne klassikere inden for kategorien – ”ting man kan flytte rundt på” – og fik
hun en passion for en bestemt ting – så var det sjældent nok med et
enkelt eksemplar, så fulgte der gerne flere af slagsen. Tilmed havde
Vivian altid øje for andre, når hun var på loppejagt – vidste lige hvad
I alle manglede. Som i alle andre sammenhænge var hun også på det
område opmærksom og betænksom, når det gjaldt andre mennesker.
Vivians netbutik ”Bedstes Loppe Bix” fik hun selv etableret - hun
satte sig ind i teknikken og fik hjemmesiden til at fungerer. For Vivian havde en fejdervilje, hun ville selv finde ud af tingene.
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Der kan fortælles mange muntre historier om Vivians kræmmerliv. Du, Liselotte, har fået kræmmergenet med dig, og derfor var
det også et fællesskab, du havde med din mor – der blandt andet
har bragt jer til Sverige sammen. I Gurli og Ole har været rundt
på mange loppemarkedet i weekenden med Vivian, som stod jer
nær – også I kommer også til at mærke et tomrum. Traditionen
med at være på Vorbasse Marked med dig Lillie, det er pludselig

også noget, som var engang. Sådan kunne der nævnes traditioner
og mennesker i en uendelighed – fællesskaber og traditioner,
som Vivian selv har skabt eller har været med i. Der er jer, som
har bowlet med Vivian, spillet canasta, jer i snapselauget, fre-
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dagsbaren, ja, mange af aktiviteterne kredser omkring det nære
miljø i Torø Huse – hvor Vivian og du, Ole, for 30 år siden slog
jer ned. Der er blevet holdt mange fester og aktiviteter i forsamlingshuset blandt andet, hvor Vivian som en selvfølge har været
med, som det sociale menneske, hun var.
Vivian var en kreativ sjæl, der blandt andet lavede sølvsmykker,
hæklede tæpper, tegnede og malede, hun skulle helst have gang i
noget hele tiden. Sjældent var hun i ro.
Vivian blev på sin hjemegn, da hun er født og opvokset sammen med sin søster - i Assens, hvor forældrene havde
forretning. Egentlig blev Vivian som ung uddannet fotograf, men
i mange år brugte hun ikke uddannelsen. I stedet splittede

Vivians forældre forretningen op, så forældrene fortsatte med at
drive blomsterhandel, og Vivian og hendes daværende mand,
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Peter, jeres far, drev grønthandel.
Først da Vivian blev skilt gjorde hun brug af sin uddannede som
fotograf og blev ansat på OUH, hvor hun var, indtil hun gik på

pension som 60-årig.
Som sagt så har Vivian boet med dig Ole i Torø Huse i 30 år. Det
var på Mallorca I to stødte ind i hinanden, en fin historie – hvor du
var med din ven Bjarne på ferie, og Vivian med sin veninde Jane.
Fire singler – der vendte hjem som to par.
I fandt huset på Markledet, hvor I har skabt et hyggeligt og dejligt
hjem sammen, og Vivian har kunnet folde sin kreativitet ud. Et
hjem hvor døren altid har været åben, og mange er kommet forbi.

Jer der har kendt Vivian vil også vide, at selvom Vivian var
omsorgsfuld, hjælpsom og betænksom – så var hun også en stolt
kvinde, som man ikke skulle drive gæk med – der skulle være ret
og rimelighed i tingene. Man var aldrig i tvivl om, hvad Vivian
mente. Hun puttede ikke med sine meninger.
Vivian blev 71 år og efterlader jer familie i dyb sorg – og også jeg
venner og bekendte. Trøsten kan med tiden for jer være, at Vivian
havde et godt liv, hun nåede utrolig meget, mens hun var her. Fik
knyttet tætte bånd ikke kun til dig Ole, jer børn, børnebørn, familie

– men også til en lang række mennesker, som stod hende nær.
Derfor er der også mange gode minder om Vivian, som I kan tage
med jer. Når I familie har været samlet til blandt andet pinsefrokost
– og andre højtider. Når I bare har været forbi eller fået besøg af

32

Vivian i hverdagen, hun har været en naturlig del af jeres liv. Jer
venner som har været på ferie med Vivian, spillet kort, bowlet –
alle jer kræmmersjæle, der har mistet en beslægtet ven, alle jer i
Torø Huse – der nu er blevet en ildsjæl mindre. I har alle jeres helt
egne minder om Vivian, minder - som I altid vil have hos jer.
Der er en magt, som er stærkere end døden. Det er kærlighedens
magt, Guds magt, som gjorde sig til Herre over døden, så vi skal
tro, at Gud bevarer dem, vi mister, hos sig. I den tro vil vi nu sige:
Guds fred være med Vivian Lundgren, Guds fred være med jer alle.
Amen! (Præsten Else Suhr)
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Bisættelse af Alice Rasmussen, lørdag den 18. januar kl. 11.00,
Kærum kirke
Ved denne bisættelse i dag af Alice Rasmussen har familien til Alice

valgt at ramme bisættelsen ind med to salmer: ”I østen stiger solen
op” og ”Se, nu stiger solen af havets skød”. Begge salmer kredser om
solen og om havet, og de løfter os hen i en stemning af højtidelighed
og håb midt i den tristhed, som alle er ramt af i dag, hvor vi skal sige
det sidste farvel til Alice her i Kærum kirke.
De to elementer sol og hav kan virke som magneter, når livet slår en
kolbøtte, og vi står magtesløse over for de barske realiteter, der rammer os. Det er også elementer, der ofte bliver brugt som symboler på
opstandelsen i den kristne tro. Solen symboliserer lyset, som venter

os forude. Jesus siger i Johannesevangeliet: ”Jeg er verdens lys. Den,
der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys”.
Havet symbolisere det uendelige og mytiske, som vi aldrig bliver helt
kloge på – men som bjergtager os. I Siraks bog står vise ord om dette
korte menneskeliv, at det er som en dråbe i havet eller et sandkorn, at
det er ganske få år i forhold til blot én dag af evigheden.
Alice kunne ikke undvære den daglige tur i havet, om det så regnede
eller der var sne og slud – så skulle hun i vandet én gang dagligt –
hele året rundt. Og du, Visti, fulgte troligt med ned til vandet - ventede på Alice ved strandkanten, mens hun tog sin dukkert – for der var
den regel i jeres hjem, at man aldrig måtte bade alene.
Netop denne scene fortæller om jeres forhold til hinanden. Fortæller
om et langt og et godt ægteskab, hvor I altid har støttet hinanden og
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givet hinanden rum til at være netop dem, I nu har været.
Hvor du, Visti, altid har været bagstopperen – som du selv udtrykker det - når Alice har været i vigør.

Og det var hun om nogen, hun sørgede for at holde sig i gang. Foruden sin daglige badning så havde hun også sin gymnastik, sin fitness – og så sin gode cykel, som hun brugte nærmest dagligt. Det
var ingen sag for Alice at køre fra Torø Huse til Assens for at handle – og hun kørte gerne et par kilometer ekstra, hvis der var et godt
tilbud.
Og så har hun været en utrolig ferm husmor – der ikke alene har
sørget for dit ve og vel Visti – men hun har så sandelig også sørget
for resten af familien. Jer børn, Annette og Jimmy, er vokset op
med en mor med et kæmpestort M – også du Jonna har nydt din svigermors selskab – og alle jer børnebørn, der nu har mistet en mormor og farmor – skal i dag sige farvel til verdens bedste bedste.
Hun har skabt et trygt hjem, et trygt hjem for jer alle. Et hjem der,
vidner om en kvinde, som bestemt ikke gik ind for minimalisme.
Tværtimod så vidner det om en kvinde, der har levet et liv med
mange gøremål og interesser. Som er gået op i hygge, og hvor der
har været sans for detaljens kunst. Desuden er der også blevet strikket og hæklet en del, når der har været tid til det – og gættet kryds

og tværs.
Selvom Alice var den helt perfekte husmor, der sørgede for hus og
have, så var hun ikke på nogen måde den, der lod sig begrænse af
husets fire vægge eller havens hegn. Hun var fri som fuglen, og hun
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levede sit liv som et frit mennesker, der blandt andet ikke ville binde
sig til bestyrelsesarbejde og den slags. Alice var ikke sådan lige at
sætte i bås.

Hun har været det store omdrejningspunkt i familien, og hun har
sørget godt for jer alle. Det er hende, som altid har husket fødselsdage, samlet jer til højtiderne – og lavet fantastiske middage, som bestemt har været lidt ud over det sædvanlige.
Antallet af deltagere her i dag ved Alice’ bisættelse vidner også om
en person – der ikke kun favnede sin familien – men så sandelige
også alle jer andre, venner og bekendte. Nogle af jer har kendt Alice
i mange, mange år. Alice havde nemt ved at knytte venskaber, ja,
hun rummede jer alle, som hun har lært at kende i forskellige sam-

menhænge. Hun har været god til at holde kontakten og indbyde
blandt andet til middage, så I kender sikkert alle til hendes fantastiske kogekunst.
Alice voksede op i Løgumkloster - i en stor søskendeflok på seks –
men det var i Askov, du, Visti, stødte ind i Alice, hvor hun arbejdede som køkkenassistent. Det var først, da Alice mødte dig - at interessen for havet kom. For I begyndte et nyt liv sammen, hvor du
blandt andet tog Alice med ud at sejle. Siden da har havet været en
stor del af jeres liv, og sommeren er brugt på at sejle både med jer

børn og jer børnebørn.
Selvfølgelig blev sejlturene også brugt til at indsamle forråd: brombær, hyben, hyldebær og havtorn – Alice vidste lige præcis, hvor de
bedste var – om det så var på en ø i Lillebælt.
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Det var på sejlturene I i sin tid fik øje på det lille fiskerleje på Fyn,
hvor I endte med at slå jer ned efter mange år i Haderslev, hvor du
Visti havde din snedkerforretning.
I rykkede teltpælene op, selvom mange var skeptiske: For kunne
man bo i Torø Huse – kunne I finde en levevej der? Det gjorde I, du
havde blandt andet nogle år din egen fiskekutter og tog afsted til
Vestkysten for at fiske - og Alice blev dermed fiskerkone hjemme i
Torø Huse.
Hun har i alle årene, da I havde forretning i Haderslev, hjulpet med
regnskaber og praktiske ting og havde også ved siden af dagplejebørn, og her på Fyn fik Alice arbejde på Korsvang. Der var hun i
mange år, indtil der kom så mange kommunale besparelser, at hun

ikke syntes, hun kunne forsvare det mere.
For Alice kunne være, som I jo ved alle sammen, en principfast dame, der ikke var sådan at bide skeer med, som holdt på sin ret.
Det er en farverig og værdsat person, vi skal sige farvel til i dag.
Det bliver et stort savn ikke mindst for jer tætte familie, som nu skal
finde en hverdag uden hende, det samme gælder alle I andre, der har
kendt Alice.
Alice blev 70 år – var ellers sund og frisk – men blev ramt af sygdom for lidt over 10 uger siden, som hun ikke kom sig over.
Alice - dette frie menneske - som har nydt, at der har været plads
omkring hende, vil være omgivet af hav på sin sidste rejse. Det hav
som hun hver dag har kigget ud over, indsnuset duften af og badet i.
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Det skal omslutte hende og føre hende af sted ikke bare et sted
men flere steder hen, hvad vejr og vind nu lige beslutter sig for
den dag.

Guds fred være med Alice Rasmussen, Guds fred være med jer
alle! (Præsten Else Suhr)
AMEN!
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En af de ældste thorøhusere har sagt farvel til
os, 95 år gammel. Gudrun Jensen, Saltoftevej 19,
døde onsdag d. 11.december 2019, og blev bisat
fra Kapellet i Assens d. 16.dec. Børn, børnebørn
og oldebørn var samlet og sagde et smukt farvel.
Læs også 90 års fødselsdagsinterviewet med
hende i Thorøhuse Posten www.thoroehuse.dk august 2014 side 28.

Foto: BTO
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Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug.
Mandag d. 30. marts 2020 kl.18.30.

Spisning fra 18.30-19.30 Schnitzler med gemüse af
huskokken Flemming. Pris: 60kr.
Tilmelding til spisning til Bente Hyldgaard senest søndag
d.25. marts 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 2020 til kassereren i febr./
marts.

Dagsorden ifølge vedtægterne
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed
v/formanden.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet v/
kassereren.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne senest d.9. marts til formanden. (Bolette Eggers) mail: bolette.eggers@mail.dk
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
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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. 100,-kr. pr. medlem.
10. Evt.
PÅ GENSYN BESTYRELSEN

Strandrensning
Onsdag d. 15. april 2020 kl.19.00

Vi mødes ved forsamlingshuset og samler skrald ca. 1
time. Derefter giver Bylauget hjemmebag med kaffe/
te/øl og sodavand til ungerne i forsamlingshuset.
Vel mødt. Bestyrelsen. Thorøhuse Bylaug.
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I forbindelse fejringen af med Jacob Gades 140 års fødselsdag
var der tango - showdance i forsamlingshuset. Foto stammer
fra Facebook ved Jørgen Jensen i gruppen Thorøhuse.
Tak til Bylauget for at påtage sig denne markering af Thorøhuses DNA
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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
Redaktionen har modtaget
en henvendelse:
Kørte ad Saltoftevej og bemærkede en masse små
træpinde med rød top på
begge sider af vejen.
Hvad er mon ideen med at
sætte dem op?
Mon redaktøren kan få en
lille sjov historie ud af det til
næste nummer?

Redaktionens dybdegravende journalist har fundet følgende
forklaring:
Pælene i begge vejsider er opsat af landmåler (for Assens
Kommune) og har til formål at markere rabattens grænser.
Der har været en tvist mellem, på den ene side lodsejere og
på den anden side vejmyndighed, om rabattens bredde. Et
kompromis er endt med en bredde på 1,5 m som dog ikke er
gældende i Saltofte by.
Kilde: Folkesnakken i Saltofte.
Skulle en eller flere læsere have en mere korrekt forklaring er
man velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.
BTO
NB: Vidste du, at affaldsbeholderen på Saltoftevej er opsat og
tømmes af Saltofte Borgerforening? Foto BTO
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