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Redaktøren har ordet.
Du læser i Thorøhuse Posten nummer 51. Det fandt jeg ud af ved en
tilfældighed, fordi denne avis blev nummereret fra begyndelsen i
maj 2006, hvor første nummer udkom. Siden er nummereringen af
aviserne gledet ud, og eksemplar nummer 50 var august 2018. Et
ganske imponerende antal numre skabt at skiftende redaktører:
Hanne Yderstræde, Rasmus Dorph Bentzen og nu undertegnede.
Alle gamle numre er nu tilgængelige på Bylaugets hjemmeside. De
første numre er blevet scannet og sat ind i på hjemmesiden. Takket
være Landsbyambassadøren, der pligtskyldigt har gemt alle de gamle
numre. Og nu altså nummer 51. Jubilæet blev forbigået i al stilhed,
men derfor kan vi vel godt ønske os selv :

Til lykke med jubilæet.
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. januar 2019
Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig.
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VVS – Ventilation –Blikarbejde
Fra ide til virkelighed.
Tlf. 64715646 Email mal@boegskov-vvs.dk
www.boegskov-vvs.dk
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Villemoes er kommet til byen.

Ja, du læste rigtigt. Det staves dog ikke med w som søheltens navn, men ellers er
det ganske vist. På Jacob Gadesvej 10 er Vibeke (53) og Per (58) flyttet ind med
overtagelse 1. august, men der har været aktivitet på adressen siden februar. Begge har efternavnet Villemoes, og det har de haft siden brylluppet på Ebeltoft Rådhus for 11. år siden. Parret er flyttet hertil fra Solevad i Assens på anbefaling af
Henrik Ullum – tak Henrik. Også hunden Azlak, som er en Schweizisk hyrdehund,
har fået ny adresse. I husstanden har der tidligere været to heste, deraf bekendtskabet med dyrlæge Henrik.
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Vibeke er regnskabsassistent hos ”Arbejdsgiverne” i Dyrup, og Per er værkstedsassistent på Forsorgshjemmet Overmarksgården i Kolding. Parret har mange interesser: Camping, cykle, gåture og motorcykler – Per er uddannet motorcykelmekaniker. Der er planer om at anskaffe en mindre båd, når der bliver overskud af tid.
Huset skal nemlig først gennemrenoveres: badeværelse, isolering, nye gulve, køkken og hele førstesalen, nyt tag og en stor terrasse, bare for at nævne nogle af
projekterne. Jo, der er nok at lave, når man har hus og have. Thorøhuse Bylaug
byder velkommen til byen, og jeg takker for formiddagskaffen. BTO, tekst og foto.
P.S. Dette lille interview kom først i stand efter deadline på augustnummeret, men
så bringes det i november.

Røde Kors Assens havde Indsamling 7. oktober, og de fleste fik besøg af Bolette
Eggers. Det er efterhånden blevet en tradition, at Bolette indsamler i Thorøhuse og
Nyhuse, og 2018 var ingen undtagelse. Bolette er suverænt topscorer blandt indsamlerne med det største beløb i bøssen og på Mobil Pay.
Indsamlet i Thorøhuse: og Nyhuse 2238,50 kr. Hvortil kommer 650 kr. Mobil Pay,
samt 200 kr. betalt dagen efter af en glad giver. I alt giver det 3088,50 kr.
Tak for donationer og tak til Bolette. Vi indsamler igen næste år første søndag i
oktober
BTO
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Thorøhuse Bylaug
Referat fra Bestyrelsesmøde mandag d. 8. oktober 2018 kl. 10:00 hos Lasse.
Deltagere: Bolette, Margrethe, Lasse, Palle, Bente og Jørgen
(referent)
Godkendelse af referat fra 9. juli : Referatet er godkendt og sat op i
infoskab i juli.
Evaluering af aktiviteter siden sidst:
I Sommervandringen 15. juli i Thorøhuse med efterfølgende grillpølser og ”udkant”-sang deltog ca. 30.
Politianmeldelsen af ”Delfinen” er foretaget. (anmelderne er Bylauget og Saltofte Oldermandslaug).
Vi har fået afslag på ansøgning til Friluftsrådet om penge til fjernelse af ”Delfinen”.
Aktiviteter i den kommende tid:
Skilt ved badebroen om forbud mod fiskeri. Skilt er opsat af Lasse.
Søndag d. 28. okt. møde med nye tilflyttere i Forsamlingshuset.
Invitation er udsendt af landsbyambassadøren. Tilskud fra
kommunen og Forsamlingshuset bidrager.
Ny ansøgning om penge til ”Delphinen” prøves.
En ”Lysfest” a la 2017 forventes gentaget sidste lørdag i marts 2019.
Æbleindsamling er aflyst i Thorøhuse. Storme har blæst æblerne
tidligt ned.
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Nyt fra formanden:
Deltog i kommunens budgetmøde 6. sept. i Glamsbjerg og i
kommunens visionsmøde 24. sept. i Haarby.
Møde med naboer til Slippen 2 den 17. sept..
”Festaften” for aktivt medborgerskab” 2.11.18 i Glamsbjerg,
med åben invitation fra Assens kommune. Alle kan tilmelde sig.
Nyt fra øvrige B-medlemmer (bordet rundt, forslag, information,
opfølgning)
Margrethe: Mangl. lys i gadelamper på Thorhusevej (Aktion
Bolette).
Lasse: ”Thorøhuseprisen” har frist til udgangen af oktober.
Palle: Hilste de nye 50 km skilte på hele Thorøhusevej velkommen.
Alle: Ændring af udkørselen fra Genbrugspladsen kan forventes at have lange udsigter gr. kommunens økonomi. Der
bør være fuldt stop ved udkørslen. Bolette skriver til Assens kommune.
Medlemmer: antal, tilgang, velkomst til nye, informationer
om/henvendelser fra medlemmerne:
Palle: Vi har pt. 174 medlemmer, det højeste antal nogensinde.
Bolette har taget sig af velkomsthilsener til de nytilkomne borgere i Thorøhuse.
Økonomi- indtægter, udgifter, aktuel formue, annoncer,
kontingenter:
Palle redegjorde for den aktuelle økonomi.
Thorøhuse Posten: Deadline for næste udgave er 25.10. Referat fra
B-mødet 9.10.
Anden PR og kommunikation til medlemmerne og andre
medier: En fotograf fra kommunen tager billeder til
”Komsammen med de nye tilflyttere” 28. okt. i Forsamlingshuset.
Eventuelt.: Næste møde blev aftalt til mandag den 7. januar 2019 kl.
10 hos Jørgen.
Mødet sluttede kl. 12:16
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40820030

Thorøhuse Posten bringer med passende mellemrum rejsebeskrivelser som pa
en eller anden made har relation til vores lokalsamfund. I dette nummer skal vi
følge Jørgen Eeg Sørensen og Lene Kastrup i veteranbil.

OVER ALPERNE MED 51 HESTE
På opfordring vil jeg berette lidt om Lenes og min fantastiske l6- dages tur til Italien
med min 64 år gamle ”maroon”-røde Volvo PV444-ES med kælenavnet
”Tinna” (opkaldt efter dens første og eneste ejer før mig). For et års tid siden fik vi
et tilbud om at være med på en rejse ”Til Italien med Klassikeren” i juli/august
2018. Oplægget var en rejse over Alperne til dejlige steder i Italien. Jeg lurede lidt
på om ”Tinna” ville være med på det; men tænkte så, at hvis hærføreren Hannibal i
sin tid kunne komme over Alperne med 37 krigs-elefanter for at indtage Rom, så
måtte ”Tinna” nok også kunne klare det med sine hestekræfter.
En veteranbilven frarådede; men efter en alvorlig snak med en anden veteranekspert – Robin i Flemløse – bed vi på. Det betød at ”Tinna” kom på en meget lang
vinterrekreation på Robins værksted. Listen over, hvad der skulle ordnes eller
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skiftes var lang – motor, kobling, køler, bremser, affjedring, udstødning, el-system,
osv.. Men tænk, at man kan få stumper til den endnu. Efter en total motorrenovering blev ”Tinnas” tidligere 44 HK øget til 51 HK og en test viste, at de alle var klar til
en udfordring.
I maj mødte vi deltagerne fra hele landet på Egeskov Slot og blev briefet om turen.
Her hilste vi også på Mogens og Inge fra Assens med deres lysegule MG Midget, og
den 18. juli gik turen med Lene som min medchauffør så sydover.
Vi begyndte blødt med en sejltur til Fynshav. På Holmoor rasteplads før Hamburg
mødte vi resten af flokken – i alt 13 biler i forskellige aldre. De fleste var af MG typen, et par Mercedes’er, en Porsche, en Alfa og så min ”Tinna”, som var ældst og
den havde tag, bagsæde og et fornuftigt bagagerum; 11 andre var åbne 2-sæders;
ja, flere havde kufferten spændt bag på!

STELVIO PASSET – i 1. gear
De 800 km fra Hamburg til Mûnchen var med nat-biltog. Bilerne havde det fint; men
vi andre mindre komfortabelt i en oldgammel lig(ge)vogn. Deling af noget rødvin
hjalp lidt på det. Morgenen efter gik turen ca. 300 km gennem Sydtyskland og Østrig
frem til ”Tinnas” største udfordring: Turen over Stelvio passet fra Østrig til Italien.

11

Stelvio passet er i 2.758 meters højde og har 47 hårnålesving både op og ned! Jeg havde hjemmefra set et par You-tube film om passet og fattet mod. Hvad kan der ske? Ja,
motoren bliver varm – meget varm. Jeg valgte at køre op i 1. gear hele vejen og motorvarmen blev tacklet med varmeapparatet fuldt åbnet og motorhjelmen løftet lidt op
med ”Tinnas” fine patchwork pude i klemme. Så gik det faktisk ganske OK - også nedad
af bjerget, hvor det også mest var i 1. gear for at spare på bremserne. Det var meget
spændende og adrenalinen kogte i mig flere dage efter. Men vi havde klaret det værste og nu kunne intet stoppe os. Et lille Stelvio klistermærke i venstre siderude beviser
som trofæ præstationen. Ved 20-tiden var alle biler kommet sikkert frem til hotel Sassella i byen Grosio, hvor vi og vores trætte biler overnattede. Aldrig har en stor fadøl
smagt så godt!
Næste dag gik turen 422 km gennem fine ”baby Alper” og langs skønne søer til den
smukke by Lucca i Toscana. En del af turen gik på italiensk autostrada og højresporet
var absolut ikke noget bilerne var glade for. Vejene er hullede som en schweizisk ost.
Pludselig synes jeg, at Assens kommunes veje er ganske fine… Nogle af de mange tunneller er gamle og meget mørke og desværre havde en forankørende MG-A et motorstop midt inde i en sådan tunnel med stærk 2-vejs trafik. Efter en ½ times arbejde i
mørket lykkedes det vor medkører at få benzinpumpen til at virke igen og de kom ud
fra tunnelen uden skrammer. Det var en ret uhyggelig oplevelse, og jeg har lært nu
altid at have en advarselslampe med blink med og sikkerhedsudstyret i nå-afstand INDE i bilen. Vores gamle biler har jo ikke katastrofeblink.
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LUCCA, Toscana
Først ved 21-tiden kom de sidste frem til hotel Hambros lidt uden for Lucca. Her
var vi i 4 dejlige dage med forskellige besøg på egen hånd i den smukke gamle by,
som er omkranset af en enorm bymur. Lucca er grundlagt af etruskerne 200 år
f.Kr. Den er hjemby for komponisten Puccini, og selvfølgelig skulle vi en aften opleve arier fra de berømte operaer. Der blev også tid til afslapning ved hotellets pool.
På en udflugt til Montecatini studerede jeg antikke gadelamper…

ASSISI, Umbrien
Næste mål var en 255 km tur til Assisi i Umbrien, hvor vi var i 4 dage. Vores hotel
hed Da Angelo og havde også en dejlig pool, hvor vi kunne svale os. Et godt familiehotel med en dejlig stemning. Vi spiste udenfor med en fantastisk udsigt nedover en dal. Assisi - en oldtidsby – er mest kendt for Frans - ophavsmanden til
Franciskanerordenen, og vi aflagde et besøg i mindeområdet. I 1997 blev Assisi
ramt af et ret ødelæggende jordskælv. Vi oplevede vinsmagning med frokost midt
på dagen i bagende varme…
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BRESCIA, Lombardiet
Et langt stræk på 451 km med mest motorvejskørsel bragte os frem til de sidste
5 dage i byen Brescia. Vi blev indlogeret i et barokt palads, som bl.a. huser et
hotel Centro Paolo VI. Her havde vi flotte værelser med dejlig aircondition. Maden var ikke den bedste af det vi oplevede; til gengæld var der rigeligt med vin!
Brescia er en spændende by med ca. 200.000 indbyggere og ikke særlig
”turistet”. Trods varmen fik vi set meget af byen. Vi besøgte museet Mille Miglia,
der fortæller om et 1.000 mils billøb fra Brescia til Rom, der fandt sted fra 1927
til 1957. Der var mange af de fantastiske biler, der havde deltaget i løbet; men
ingen Volvo…
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Der var meget varmt i Brescia og Gardasøen var i nem køreafstand, så vi pakkede
badetøjet og nød badelivet en dag. En anden dag besøgte vi Verona og så det berømte amfiteater Arena di Verona udefra. Der blev gjort klar til en pompøs AIDA
opførelse. En Aperol spritzer var fint at runde dagen af med på plazaen…
BRENNER PASSET i 3. gear
Den sidste tur gik fra Brescia til biltoget i Munchen – Ruten for de 500 km gik langs
Gardasøen og over Alperne. Denne gang over Brenner passet, og det klarede Tinnas
51 heste som ”piece of pizza” i 3. gear hele vejen op. Turen hjem til Ålevejen med
biltog Munchen-Hamburg var jo ligesom udturen og helt uden problemer.
”Tinna” har givet os en fin rejseoplevelse. Efter hjemkomsten måtte Robin dog udskifte de bagerste støddæmpere. Med ren ny motorolie og nyt fedt i de 22 smørenipler er hun nu klar til nye udfordringer. Som medchauffør er Lene nu også blevet
fortrolig med ”Tinna”. Tak for en dejlig ferie til jer begge!
/ Jørgen Eeg Sørensen
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Det gik lidt i fisk
Det store pighvarprojekt i Assens og på Bornholm gik ikke helt som forventet.
Hvad der ellers skulle have været en hjælpende hånd til pighvarbestanden i Lillebælt og i farvandet ved Bornholm, fik ikke det udfald som de involverede i projektet havde håbet.
I slutningen af maj fik den lokale fisker Keld Mogensen fra Torø Huse besøg af
specialkonsulent Mads Christoffersen fra Danmarks Tekniske Universitet Aqua og
Arne Rusbjerg, der er formand for Nordvestjysk Fritidsfiskerforening. Keld Mogensen leverede de friskfangede pighvarrer til projektet, og på to varme sommerdage
på stranden i Torø Huse lykkedes det at stryge over hundrede fisk for æg og mælk.
Ideen var så, at der her i september/oktober skulle hældes en masse små pighvarrer tilbage i Lillebælt, lige netop der, hvor forældrefiskene var fanget.
Men sådan gik det ikke. De fynske fiskere må derfor lade smørklatten og den
store stegepande ligge lidt endnu. I hvert fald hvis det var forventningen om fede
fynske pighvarrer indfanget ved Torø Huse, der fik tænderne til at løbe i vand.
For årets ekstremt varme forår og sommer har ikke kun gjort ondt på landmænd
og haveejere. Varmen gjorde muligvis også livet surt for pighvarprojektet.
Mads Christoffersen skriver om projektet på DTU Aquas hjemmeside blandt andet: Kvaliteten af de æg, der kom fra fiskene på Fyn, var ikke så god som håbet.

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk
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Det er svært at sige, om det var det varme forår, der gjorde udslaget, eller om der
var andet, der indvirkede på kvaliteten. Det lykkedes dog at befrugte en større del af
æggene, og de nyklækkede fiskelarver overlevede fint de første 14 dage. Men så
kom den ekstraordinære sommervarme, og det var for meget for de nyklækkede
fiskelarver, der desværre alle gik til. Larverne opholdt sig – som man plejer i fiskeopdræt – i udendørs bassiner.
Selvom æggene fra Bornholm var af en bedre kvalitet, overlevede de bornholmske fiskelarver heller ikke. Men her spillede andre faktorer også ind. Blandt andet et
ufrivilligt ophold et døgns tid i Københavns Lufthavn. Men helt spildt er anstrengelserne dog ikke. Mads Christoffersen uddyber overfor Fyens Stiftstidende:
-Vi har fået en masse erfaring med projektet. Blandt andet skal vi nok fremover
flyve direkte fra Bornholm til Jylland, hvor opdrætsanlæggene ligger. Ligesom vi
skal blive bedre til at ilte og køle vandet under transporten fra både Fyn og Bornholm. Med hensyn til opholdet i udklækningsbassinerne er det nok lidt sværere at
lave de store forbedringer. Det er ret store udendørs bassiner, og normalt er der slet
ikke problemer med overlevelse i bassinerne. Men den ekstremt varme sommer har
nok også her været et problem. Så måske skal vi arbejde med overdækning eller
lignende. Men det er jo så heller ikke sikkert, at vi får en så ekstrem sommer igen.
På spørgsmålet om projektet nu er helt opgivet, er svaret fra Mads Christoffersen
et klart nej.
Vi håber på opbakning til, at vi kan starte op igen næste år. Og derfor søger vi
allerede nu frivillige, der vil deltage i projektet. Vi håber naturligvis på, at
dem der deltog i år, vil være med igen. Men andre som kunne tænke sig at
deltage i projektet, er velkomne til at kontakte os. Uden den frivillige og lokale opbakning kunne projektet slet ikke lade sig gøre.
Foto og tekst: Kim Rune
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Jacob Gades Sommerhjem
Jeg er stødt på et hus på adressen Å Strandvej 60, som har et skilt på gavlen ”Jacob
Gades Sommerhjem”. Jeg blev interesseret i at vide mere om dette og fik kontakt til
Ole Aaboe Hansen—næsten nabo til huset. Han lånte mig en video om Jacob Gade,
redigeret af Elsebeth Lohfert. Spændende video (VHS) om komponisten, men ikke et
ord om hans Sommerhjem.
Derefter en henvendelse til Lokalhistorisk arkiv ved Marianne Hildebrandt: Herfra fik
jeg følgende svar: Det er en vildfarelse med Jacob Gades Sommerbolig i denne ejendom. Jacob Gade kom om sommeren på besøg på besøg hos familien Højgaard i Aa
ifølge afdøde Erna Rasmussen i Sønderby”
Så kan der altså ikke koges mere suppe på den pølsepind. Til gengæld kan du læse
en interessant fortælling om komponisten på Bylaugets hjemmeside om Jacob Gade, skrevet af kulturchef i Tobaksgården Lasse Tajmer.
Tekst og foto: Bjarne Toft Olsen
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Nye folk på Skolebakken 9.
Der står Pia Köllner og Henrik Kidmose Christoffersen på postkassen
samt ”Granada Kulturrejser”. Jeg har fået en aftale i stand på vegne af
Thorøhuse Posten, mens de begge var hjemme samtidig. Der er nemlig tale om nye folk i Thorøhuse

Parret kommer fra Ry, hvor de har boet i 25 år. De var på jagt efter et
sted midtvejs mellem Vejle og Kastrup Lufthavn. Først var en ejendom
i Munkebo i spil, men det endte med Thorøhuse, som allerede i januar ved første besøg, tog sig rigtig godt ud. Det var før TV-omtalen.
Der er 3 voksne børn, som bor så spredt som Beijing, Aarhus og København. Ingen af dem får dog folkeregisteradresse her, men de elsker at komme på besøg.
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup
Telefon: 64 74 11 42
Pia (57) er uddannet gymnasielærer og har spansk og musik (klaver,
guitar og violin) som hovedfag. Hun har undervist på VUC i Viborg
og Gymnasiet i Viborg.
Henrik (59) har været lærer og forstander på Højskolen i Ry. De har
tidligere haft bopæl i Spanien (Malaga), hvor de stadig har hus. Nu
driver de et rejsebureau i fællesskab, og det indebærer, at de er
væk i en tredjedel af året.
Der er kontor i kælderen, og der en kontordame ansat, som klarer
firmaets opgaver fra Silkeborg. En forbrugeroplysning: En kulturrejse koster ca. 10.000 kr. og omfatter alle udflugter, entreer og halvpension. Pia og Henrik vil gerne lave en aften i forsamlingshuset,
hvor de vil fortælle om deres virksomhed, som bl.a. også omfatter
”generationsrejser” og højskoleophold i Spanien og Portugal.
Thorøhuse Bylaug siger velkommen til Thorøhuse, og jeg siger tak
for formiddagskaffe.
Tekst og foto: Bjarne Toft Olsen
Tjek hjemmesiden: www.granada.dk
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Cabaret 2019
”Kære

alle.

Cabaretholdets styregruppe er i fuld gang med at tænke store tanker.
Om 14 dage mødes styregruppen (Inger Lerche, Bjarne Toft Olsen og Hanne Yderstræde) og efterfølgende vil aktørerne og musikerne blive indkaldt
til det første møde.
Vi øver i Huset onsdage, og der er premiere på den kommende Thorøhuse
Cabaret fredag d. 22/3 samt forestilling lørdag d. 23/3 2019.
Vi vil forsøge at opnå den samme kvalitet som sidste år, og lykkes det ikke,
så husk, at vi bare er glade amatører.
Mere om THORØHUSE CABARET 2019 i næste
nummer af avisen.
Sæt allerede nu x i kalenderen, og hold øje med opslag på tavlerne i byen, hvornår der kan bestilles billetter.
På muntert gensyn fra styregruppen.”

“Der øves cabarettekster,
men det er meget hemmeligt, så der hviskes kun
endnu”
Foto: Hanne Yderstræde
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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

Historien udspiller sig i Berlin i årene lige efter Anden Verdenskrig. En gamle apoteker er død. Hans tre sønner er samlet for at
gøre boet op og dele arven efter ham. I et skab med forskellige
kostbarheder finder sønnerne noget underligt. En mærkelig lille
klump. Den er grå og hård som ler, der er æltet af barnehænder.
Forsigtigt tager de klumpen ud i den tro, at det er en særlig kostbarhed. Og det er det sådan set også, bare ikke i den betydning,
som de forestiller sig. Det er et gammelt, tørt og støvet stykke
brød. Brødet har en ganske særlig historie, som de får fortalt af
apotekerens husholderske.
Det var under krigen. Alt var udbombet. Der var en forfærdelig
nød og elendighed i byen. Apotekeren var syg og lå afkræftet i
sengen. Alle sultede, og der var ikke meget håb for de svageste.
Men så en dag kom postbuddet med en pakke til apotekeren.
Den var fra en af hans bekendte. I pakken var der et halvt brød.
Det skulle apotekeren have, så han kunne komme til kræfter.
Men apotekeren spiste ikke brødet. For inde hos naboen var der
en lille pige, som også var syg. Og apotekeren tænkte ved sig
selv: Hvad skal jeg, gamle mand, med et brød, når barnet trænger så meget mere til det? Og så fik nabofamilien brødet.
Men nabokonen beholdt heller ikke brødet. For oppe i den lille,
kolde lejlighed øverst oppe i ejendommen boede en gammel enke helt alene. Hun kunne nok trænge til lidt opmuntring. Så fik
hun brødet.
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Men dermed var brødets rejse ikke slut. I kælderlejligheden havde
enken en datter med tre små børn. Deres far var meldt savnet ved
fronten. Og hun vidste, hvor lidt de havde at leve af dernede. Så nu
fik de brødet.
Men moren med de tre børn tænkte straks på apotekeren. Hun havde
hørt, at han var syg. Og han havde hjulpet hende med gratis medicin
til den yngste af pigerne. Han har mere brug for det end os, tænkte
hun. Og så bar hun brødet op til ham.
Apotekeren genkendte straks brødet og sagde: Så længe der er kærlighed imellem os, og vi deler brødet med hinanden, så er vi alle sammen rige og har intet at frygte.
Sådan fortalte husholdersken. Og nu forstod sønnerne, hvorfor den
lille tørre brødklump havde fået en plads i skabet sammen med alle
kostbarhederne.

For apotekeren havde det været et helligt brød. Et tegn på at vi har
brug for mere end det daglige brød for at overleve som mennesker.
Og ”det mere” var den kærlighed, som gav dem øje for de andres nød,
og som også gav dem vilje og overskud til at dele med hinanden.
Det er den form for kostbarhed, for rigdom Jesus beskæftiger sig
med.
Nogle vil aldrig kunne forstå den. Den form for rigdom er så langt fra
det rige liv i sus og dus som i Dubai, hvor milliarder af stjålne skattekroner glimter og blinker, men salig er den, som forstår det hellige
ved en indtørret brødklump og ved, at den form for rigdom kan ingen
tage fra os.
Rikke Graff
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Juletræ
Thorøhuse Forsamlingshus
Lørdag den 29. december kl. 14-18

Juletræsfesten i Thorøhuse Forsamlingshus afholdes som vanligt d.
29. dec. Prisen for at deltage er kr. 50 for børn og kr. 50 for voksne,
som betales ved indgangen. Der bliver som sædvanligt hyggelig underholdning samt et lille juleeventyr af vores sognepræst Rikke
Graff . Ulla Lorentzen vil stå for den praktiske afvikling, Per Rye Petersen står for det musikalske akkompagnement. Ældre/voksne gæster
fortrinsvis fra kl. 14-16, hvor der vil være kaffe, boller og lagkage og
de yngre/børn fra kl.16-18, hvor der vil være slikpose, sodavand og
pølser m. brød.

Tilmelding til John Pedersen senest d. 27.12. på sms/tlf. 30870256
eller på mail jlped.dk@gmail.com

Vel mødt
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Sy og Strik i forsamlingshuset.

Sidste Sy og Strik aften i 2018 i forsamlingshuset er mandag d. 26. november kl. 1830. (½ time tidligere end vi plejer). Denne dag spiser vi et stykke smørrebrød sammen.
Tilmelding til Jytte på tlf. 30595069.
Vi har desuden aftalt, at der lørdag d. 2. marts 2019 bliver
arrangeret en fælles udflugt til Hjelholt Uldspinderi i Hesselager. Nærmere information tilgår i det nye år.
Bemærk. Datoer i det nye år i aktivitetskalenderen andet
sted i Thorøhuseposten.
Jeppe
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Koncertprogram Thorøhuse
Forsamlingshus 2019
Koncertprogrammet er i god tid planlagt og aftalt for 2019. Det ser
således ud:
Fredag d. 11. januar: Folkekons. (DK)
Syddansk Musikkonservatoriums årlige præsentationsturne.
Fredag d. 1. marts:
Erlend Viken Trio (N) - Trio Wolski (S)
Dobbeltkoncert med norsk og svensk folkemusik.
Fredag d. 26. apr:
Kongero (S) – Hvalfugl (DK)
Dobbeltkoncert - Svensk acappella pigekvartet og dansk instrumental trio.
Fredag d. 7. juni: Les Poules á Colin (Quebec, CAN)
Fransk/canadisk kvintet fra Quebec.
Fredag d. 27. sept :
Mynsterland (DK)
Ungt dansk 12 mands stort orkester med udspring i konservatoriemiljøet.
Fredag d. 15. nov:
Baltic Crossing (DK, FIN, UK)
Gensyn med denne festlige skandinavisk/engelske kvintet, som
tidligere har stået for nogle af de bedste koncertaftener i forsamlingshuset.
Der er således mulighed for at krydse af i kalenderen og god tid til at
checke kunstnerne ud på Youtube, hjemmesider mv. Eller for den
sags skyld allerede nu bestille en billet på tlf. 22871053.
Forsamlingshuset får rigtig mange henvendelser fra musikere og
bookere om at optræde hos os. Når programmet er så tidligt færdig,
har der desværre også været mange spændende navne, der har måttet
få et afslag, men vi synes alligevel, vi har fået sammensat et fornuftigt program, der holder et pænt kunstnerisk niveau.
Der er nu et krav til spillesteder og små musikforeninger fra Statens
Kunstråd om mindst 5 koncerter om året. Det er et af kriterierne for at
opnå tilskud. Der er eksempelvis også krav om, at musikerne honoreres efter Dansk Musiker Forbunds tariffer. Honorarer og billetpriser
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har stort set været uændrede de sidste 15 år, men honorarerne er begyndt at rykke sig en smule. Vores gæster har ofte fortalt os, at vi er
billige at besøge. Bestyrelsen har derfor bestemt at hæve billetpriserne for de fleste koncerter i 2019 med 25 kr. Og tilsvarende 25 kr. på
spisningen (2 retters menu inkl. kaffe).
Jeppe

LAMME OG SVINEKØD FRA THORØ SÆLGES
Ønsker du kød fra Thorø kan dette bestilles ved henvendelse til:
Hanne Yderstræde på mail, og kun på mail

hanne.yderstraede@privat.dk
Hakket svinekød 60 kr.kg.

Tørret lammekød 60 kr. kg.
Saltet lammekød 60.kr. kg.
Lammespegepølse (stor) 90 kr. stk.
Det er ”Først til mølle” princippet

Forsidebillede fra Thorøhuse
Posten, maj 2009.
Fotografen er ikke nævnt.
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ÅRETS JULESTUE I FORSAMLINGSHUSET
Vi laver igen i år en hyggelig julestue i forsamlingshuset.
Det bliver den første søndag i advent
som vi plejer, i år er det søndag den 2 . december
fra kl.13,00 til 16,00.
Der kan købes gløgg, æbleskiver, kaffe, øl, vin og diverse
sodavand.
Jeg forsøger igen at fylde huset med mange boder, hvor
der bliver et bredt udvalg af diverse
handlende med, jule loppesager -kunst -kager, strik og andre fristende tilbud.

Dem, der ønsker at leje et salgsbord, skal bestille et bord
hos Vivian 30137156
bordleje...50kr
bestil hurtigst muligt, da vi jo ikke har plads til så mange
borde
Håber at alle Thorøhusere vil komme og hygge sig den
søndag eftermiddag
og tage hul på julemåneden sammen.
Kærlig hilsen tovholder Vivian
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Koncert med Folkekons. fredag d. 11. januar.
Thorøhuse Forsamlingshus er stolte over igen i år at have fået en
henvendelse fra Syddansk Musikkonservatoriums Folkemusiklinje
om en koncert hos os i 2019. De studerende rejser hvert år i januar
rundt på en uges turne, hvor de kommer rundt i landet og præsenterer noget af det, de har beskæftiget sig med i studieåret. Holdet i
år består af 6 studerende. Så hermed en chance for at opleve nogle
af vores allerdygtigste upcoming folkemusikere. Vores kok Flemming
har igen tilbudt at stå for hovedmenuen, mens Jytte igen vil stå for
den populære Dajm is dessert. Billetter kan bestilles på tlf. 22871053
og koster 125 kr. for spisning og 125 kr. for koncert.

Foto. fra januar 2018 og en udsolgt koncert med Folkekons.
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Aktivitetskalender Thorøhuse
Forsamlingshus forår 2019.
Tirsdag d. 8. jan kl. 19

It Cafe

Fredag d. 11. jan. kl. 18/20

Koncert med spisning – Folkekons. (DK)

Mandag d. 14. jan. kl. 18 Fællesspisning
Tirsdag d. 15. jan. kl. 19 It Café
Mandag d. 21. jan. kl. 19 Sy og Strik
Tirsdag d. 22. jan. kl. 19 It Cafe
Tirsdag. d. 29. jan. kl. 19 It Cafe

Mandag d. 4. feb. kl. 18 Fællesspisning
Tirsdag d. 5. feb. kl. 19

It Cafe

Tirsdag d. 12. feb. kl. 19 It Cafe
Torsdag d. 14. feb. kl. 18 Generalforsamling Thorøhuse Forsamlingshus
Mandag d. 18. feb. kl. 19 Sy og Strik
Tirsdag d. 19. feb. kl. 19 It Cafe
Tirsdag d. 26. feb. kl. 19 It Cafe

Fredag d. 1. marts kl. 18/20

Koncert med spisning

Erlend Viken Trio (N) og Trio Wolski (S).
Mandag d. 4. marts. kl. 18

Fællesspisning

Tirsdag d. 5. marts kl. 19 It Cafe
Mandag d. 11. marts kl. 19

Sy og Strik
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Tirsdag d. 12. marts kl. 19

It Cafe

Torsdag d. 14. marts kl. 18

Generalforsamling Thorøhuse Bylaug

Fredag d. 22. marts kl. 18 Cabaret
Lørdag d. 23. marts kl. 18 Cabaret
Onsdag d. 27. marts kl. 19

It Cafe

Tirsdag d. 2. april kl. 18 Fællesspisning
Onsdag d. 3. april kl. 19 It Cafe
Tirsdag d. 9. april kl. 19 Sy og strik
Onsdag d. 10. april kl. 19 It Cafe
Onsdag d. 17. april kl. 19 It Cafe
Onsdag d. 24. april kl. 19 It Cafe
Fredag d. 26. april kl. 18/20

Koncert m. spisning

Kongero (S) og Hvalfugl (DK)

Onsdag d. 1. maj kl. 19

It Cafe

Tirsdag d. 7. maj kl. 18

Fællesspisning

Onsdag d. 8. maj kl. 19

It Cafe

Tirsdag d. 14. maj kl. 19 Sy og Strik

Fredag d. 7. juni kl. 18/20

Koncert m. spisning

Les Poules á Colin (Quebec, Can)
Lørdag d. 22. juni kl. 18 Sankt Hans Fest

Bestyrelsen
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Kære nye Thorøhusere.
Alle landsbyambassadører i Assens Kommune har fået lidt midler til at gøre noget
for nye tilflyttere.

Jeg har derfor besluttet at invitere jer til en hyggelig søndag eftermiddag i
Thorøhuse Forsamlingshus med lidt mad og fortælling fra forskellige ”gamle”
thorøhusere om, hvad vi går og laver her i Thorøhuse:

SØNDAG D. 28. OKTOBER KL. 12.30 til ca. 17.00

Forsamlingshusets huskok Flemming laver maden:
Gammeldags flæskesteg med tilbehør,
dessert og kaffe og en øl/vand er inkl.
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Der vil være repræsentanter for Thorøhuse Forsamlingshus, Thorøhuse Bylaug, SY
og STRIK, Fællesspisning, IT-onsdag, Kortklubben, Badenymferne, Livredderklubben
for børn, Cabaretholdet, Torø Snapselaug, Thorøhuse Posten og hjemmesiden,
Thorøhuse Facebook lukkede gruppe.
Tilmelding til Bolette: bolette.eggers@mail.dk eller mobil: 21 44 24 98 senest søndag d. 21. okt.
Vi glæder os til at se jer alle sammen.
Bolette Eggers
Landsbyambassadør - Formand for Thorøhuse Bylaug.

AKTIVITETER I THORØ HUSE

MANDAG ELLER TIRSDAG
En gang om måneden SY OG STRIK i Forsamlingshuset.

HVER ONSDAG EFTERMIDDAG
Kortspil i Forsamlingshuset
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HVER ONSDAG AFTEN
IT – i Forsamlingshuset

HVER MORGEN VED BADEBROEN
Morgensvømning for kvinder, snak med Karin, Drejet nr. 6

LIVREDDERKLUBBEN HVER SOMMER
Facebook/Thorø Huse Livredderklub vandaktiviteter for
børn+våddragt.

ÅRLIGT CABARETHOLD
Tag en snak med Inger Lerche og Hanne Yderstræde.

SNAPSELAUG
Tag en snak med Hanne Yderstræde
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FÆLLESSPISNING HVER MÅNED
I Forsamlingshuset. Vil du lave mad, tag en snak med John
SKRIV TIL THORØHUSE POSTEN
Fire gange om året, se deadline i Posten: jan, april, juli,
okt.
TORSDAGSHOLDET
I Forsamlingshuset, tag en snak med Hans Henrik – Jacob
G. V. nr. 11

KONCERTER I FORSAMLINGSHUSET
Se opslagstavler, dagspressen og Facebook – Tag en snak
med Jeppe

JULETRÆSARRANGEMENT
For ”Gamle” kl. 14.00 og børn kl. 16.00 den. 29. dec. i
Forsamlingshuset

SKT. HANS PÅ DREJET
Se opslagstavler, og Thorø Huse Facebook
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FACEBOOK: THORØHUSE
En lukket gruppe, anmod og du vil blive godkendt.

ÅLEGILDE HVERT ÅR I NOVEMBER
Læs info på opslagstavler

JULESTUE
Lej en bod til salg af julepynt/julelopper - Søndag i første
advent
Tag en snak med Vivian
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Foto 3 stk: Kim Rune
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Så er der julefrokost i Snapselauget.
Det foregår mandag d. 26/11 kl. 12.00 i Thorøhuse Forsamlingshus.
Vi medbringer hver en ret til fællesbordet, samt egne drikkevarer.
Hvis I vil melde tilbage til mig om I kommer og hvad I tager med,
så vil jeg
forsøge at holde styr på det hele.
Oldermanden vil medbringe poser med træskilte, og Skriveren vil
medbringe
etiketter, som kan købes på dagen.
Håber at I alle vil komme og hygge jer nogle timer sammen.
Det koster 10 kr. pr person til varme/rengøring af Huset, som jeg
gerne modtager på dagen. Tak.
På muntert gensyn.
Skriveren (Hanne)
SU. Senest d. 18/11.
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Tommy Hansen
28. juli kl. 11.45

I familiens gemmer fandt jeg disse tre (Red: her bringes kun et)
lidt uskarpe billeder fra en familie tur til Thorø.
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Generalforsamling i Thorøhuse forsamlingshus
Ordinær generalforsamling afholdes torsdag d. 14. februar 2019
Dagsorden iht. vedtægterne
Bestyrelsen

Kontingent til Thorøhuse forsamlingshus for 2019
Husk at betale kontingent til dit forsamlingshus inden d. 31.12.18
Kontingentet er for 2019 kr. 200,- pr. medlem
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Thorøhuse Forsamlingshus
Bestyrelse
Formand:

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

Næstformand

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

Kasserer

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

Sekretær

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

Inspektør

Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623

Medlem

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

Medlem

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

Medlem

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

Udlejning

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

Hjemmeside

www.thoroehuseforsamlingshus.dk/
(udlejning og aktiviteter)

Thorøhuse d. 7.april 2017
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Public Service:
Den første lørdag i maj er
det international
Arbejd nøgen i haven-dag!
Dagen er skabt af The Naturist Society (TNS), der er en
amerikansk søsterorganisation til Danske Naturister, og
idéen med dagen er, at man
skal føle sig mere fri, acceptere sin krop og være tættere
på naturen.
.Glæder du dig til det
bliver den første lørdag
i maj 2019? Nøgendagen, du ved.

Ja vi to skal da på
vingerne. Det bliver virkelig et festsyn her i Thorøhuse

Hørt i Forsamlingshuset ved
omtalen af Thorøhuse Posten.
Bjarne T. O. fortæller at nyfødte Ines Vestergaard kom
på forsiden af Thorøhuse
Posten, hvortil Palle Isaksen
tørt bemærker: ”Så ved I,
hvad I skal hjem og lave for at
komme på forsiden”
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