Stormen Alfrida pressede vand ind i de danske farvande
hen over nytåret 2018/2019
Foto: Bjarne Toft Olsen
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Redaktøren har ordet.
Forsamlingshuset var stuvende fuldt, og de nye lyddæmpende plader
i loftet måtte stå sin prøve. Over 100 personer var til stede for at
spørge til projektet (ikke kommentere). Sønderborg Forsyning havde
indkaldt til orienteringsmøde om vindmølleparken med det mundrette navn: ”Lillebælt Syd Vindmøllepark”, ordet havvindmøllepark er
lige så stille gledet ud. Interessen var MEGA stor, og det samme var
spørgelysten. Alle, på nær en enkelt modig kolonihavehusejer på
Næs i Assens, var imod projektet. Den lokale modstand er markant,
men de ivrige repræsentanter fra COWI og forsyningen gjorde et
ihærdigt forsøg på skjule nervøsiteten og ”sælge” varen. Efterhånden er der kommet mange nye modstandere til. Jeg nævner i flæng :
Klimaminister Lars Chr. Lilleholt, Assens byråd med borgmester Søren
Steen Andersen i spidsen samt nu også sværvægtere fra erhvervslivet
slutter op om modstanden. Alle anerkender det ædle formål med at
gøre Sønderborg Kommune CO2 neutral, men begreber om godt naboskab, anstændighed og ordentlighed fik ikke megen plads i debatten. Der kan nok ikke sættes spørgsmålstegn ved lovligheden af
projektet.

Men selv om det er lovligt, kan det godt være tovligt.
Denne kommentar er ikke et udtryk for Bylaugets holdning til vindmøllerne i Lillebælt. Det står for egen regning.
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 2019
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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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Har du 112 app’en installeret på din telefon?
Med 112 app’en er alarmcentralen i stand til at bestemme din position inden for få meter. App’en er gratis. Hvis du bevæger dig rundt
ude i naturen, kan det måske være vanskeligt at forklare, hvor du
nøjagtigt befinder sig. (Det er det måske i forvejen i en stresset situation). Med App’en kan man spare værdifulde sekunder i forbindelse
med opkald til alarmcentralen. Der er pt. kun 3 stk. 112 alarmcentraler i landet (Århus, Slagelse og København), så det er sandsynligvis
ikke personer med lokalkendskab, der sidder og modtager opkaldet.
Husk også altid at have godt med strøm på din telefon, når du bevæger dig rundt i naturen.

Hvordan installerer og bruger jeg
112 app'en?
Download 112 app'en fra butikken.
Indtast dit telefonnummer og tryk på ”Aktiver”.
Nu er app'en klar til brug: Hvis du trykker på
”Ring 1-1-2” starter app'en et opkald til alarmcentralen.

Jeppe Nielsen
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Thorøhuse Bylaug og Granada Kulturrejser inviterer til
SPANSK EFTERMIDDAG
i Thorøhuse Forsamlingshus søndag den 10. februar kl. 15 - 17
(Fri entré)
Velkommen til en eftermiddag med billeder, fortællinger og
et glas vin fra Spanien. Gennem 30 år har vi rejst i Spanien, vi
har boet i landet en periode, og de sidste 15 år har vi levet af
at arrangere rejser til det dejlige land mod syd. Nu bor vi her i
Thorøhuse. Vi vil gerne vise vores Spanien frem og dele vores
fascination med jer. Håber vi ses – hasta luego!
Pia Köllner & Henrik Kidmose, Skolebakken 9, Thorøhuse

Vi beder om tilmelding senest den 8.2. på tlf. 8689 3191 eller
mail: kulturrejser@granada.dk
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Nye stafetholdere søges?
Vi har i mange år været indsamlere til Kræftens Bekæmpelse og synes nu,
at vi har gjort vores pligt på denne front.
Vi vil derfor gerne give stafetten videre til nogle andre, som vil samle ind
her i Thorøhuse. Det er i øvrigt en god måde at lære sin by at kende på :)
Forventet indsamlingsdato er 1. søndag i april.
Mvh. Bente Hyldgaard, Annette og Palle Isaksen.
- kontakt Annette på tlf. 2579 7284

Lejlighed i kælder
Lige her i det sydlige Lillebælt. I læ af Thorø med naturhavnen og det gamle fiskeleje lige uden for døren bor vi. Her er der ca. 200 m. til vandet, og man kan gå
rundt om Thorø og fiske. Man kan også følge kysten ned til Sønderby Klint, hvor
der går mange store ørreder.
Lige henne om hjørnet er der et slæbested til joller, hvis man har sin egen med.
Der kan den også parkeres på traileren.
Ved lavvande er der gode muligheder for at finde sandorm lige uden for døren.
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Vi har aflåst skur til fiskegrej, og et udendørs rensebord til fiskene. På terrassen kan
man grille eller røge sin fangst med udsigt over Thorø og Lillebælt med Bogø og
Jylland i baggrunden. Dette scenarie danner også rammen om den smukke solnedgang. . Derudover er der som regel krydderurter i haven, som I kan bruge til madlavning

Høj, lys kælderlejlighed med egen indgang, spiserum, badeværelse og tekøkken med 2 kogeplader,
mikroovn, køleskab, fryser, elkedel og service.
Soveværelse med sovesofa til 2 personer og enkeltseng med boxmadras, altså 3
personer. Mulighed for en 4. person mod tillæg på 50 kr. pr. nat.
Lejligheden lejes primært ud i foråret, efteråret og vinteren
Priser pr. nat inkl. håndkklæder og linned 400kr
Rengøringsgebyr

350kr

Kontakt:
Erik Lyhne tlf.: 20 27 16 48, eller tlf. 50495469
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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. 29. jan. kl. 19 It Cafe
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Mandag d. 4. feb. kl. 18 Fællesspisning
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. 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

Mandag d. 11. marts kl. 19

Sy og Strik

Tirsdag d. 12. marts kl. 19

It Cafe

Fredag d. 22. marts kl. 18

Cabaret

Lørdag d. 23. marts kl. 18

Cabaret

Onsdag d. 27. marts kl. 19

It Cafe

Torsdag d. 28. marts kl. 18

Generalforsamling Thorøhuse Bylaug
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Tirsdag d. 2. april kl. 18 Fællesspisning
Tirsdag d. 9. april kl. 19 Sy og strik
Onsdag d. 10. april kl. 19 It Cafe
Torsdag d. 11. april kl. 19 Strandrensning

Onsdag d. 24. april kl. 19 It Cafe
Fredag d. 26. april kl. 18/20

Koncert m. spisning

Kongero (S) og Hvalfugl (DK)

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

NB: Aktivitetskalenderen er ændret siden første udgave.

It Cafe i forsamlingshuset er fra foråret 2019 ændret til at foregå hver anden tirsdag i ulige uger kl. 19.00. Efter Cabaret'en
d. 22. og 23. februar fortsætter It Cafe på onsdage i ulige uger.
Se aktivitetskalenderen.
Vh Jeppe
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Forskønnelsesprisen 2018/19
Så er det igen tid til at uddele Forskønnelsesprisen, og vi takker for
de gode forslag, alle forslag er velbegrundet, og det bliver meget
svært for komitéen at vælge modtageren af prisen, som bliver ???
Ja, se spændingen bliver først udløst på årets Generalforsamling i
Forsamlingshuset den 28. marts. Hilsen Komitéen
Pernille, Bjørn, Lasse
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Thorøhuse Bylaug
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE MANDAG D. 7. JANUAR
2019 KL. 10:00 HOS JØRGEN.
Deltagere: Bolette, Margrethe, Lasse, Palle, Bente og Jørgen
(referent)
Godkendelse af referat fra 8. okt.: Referatet er godkendt og sat op
i infoskab i okt.
Evaluering af aktiviteter siden sidst:
Søndag d. 28. okt. i Forsamlingshuset et vellykket arrangement med
nye tilflyttere. 69 deltagere. Omtale i THP.
Onsdag d. 5. dec. Borgergruppemøde (bestyrelserne for Forsamlingshus og Bylaug). Referent Jeppe.
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I kommunens Nytårskur 4. januar deltog Bolette, Margrethe, Palle og
John P.
3. Aktiviteter i den kommende tid:
Hjertestarterkursus søndag d. 13. jan. med Henrik Holm-Nielsen som
instruktør.
Spansk eftermiddag med Granada Kulturrejser fra Skolebakken 9 med
Pia Köllner og Henrik Kidmose, søndag d. 10. febr. Opslag 14 dage
før.
Generalforsamling torsdag d. 28. marts kl.18.00. Praksis blev gennemgået. Bolette, Margrethe og Jørgen er på valg. Opslag 3 uger før.
Jubilæum: Thorøhuse Bylaug fylder 25 år den 28. marts. Markering
heraf blev drøftet. Nærmere følger.ifm. opslag om Generalforsamlingen.
Strandrensning aftalt til torsdag d. 11. april. Opslag herom følger.
Fællessamling a la ”Lysfesten” 2017 udsættes til september 2019 (Lasse
er tovholder).
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Nyt fra formanden:
Møde med kommunen om Slippen 2 20. nov. 2018. Sagen kører videre.
Thorøhuse er udpeget som ”kulturmiljø” ved en ”screening” foretaget af
Arkitektskolen Aarhus. Bolettte tager aktion overfor forfatterne på
teksten om, at den ”bagvedliggende bydel har karakter af sommerhusområde”.
Bolette, Margrethe og Jørgen deltog i Dialogmøde med kommunen om
et Center for Kyst og lystfiskerturisme på Gl. Avernæs onsdag d. 12.
dec. 2018. Det synes klart, at Thorøhuse ikke er i fokus mht. placering. Centeret vil ikke rumme overnatningsmuligheder.
Mobildækningen i Thorøhuse blev drøftet. TDC har den bedste dækning; men er ikke optimal.
Tilskud fra kommunen til en § 18 tur (for ældre Thorøhusere) i 2019 er
igen blevet bevilliget. Bolette og Bente organiserer.
Ansøgning til Lokalsamfundspuljen om tilskud til fjernelse af
”Delfinen”. Besked er endnu ikke modtaget.

5. Nyt fra øvrige B-medlemmer (bordet rundt, forslag, informa-

tion, opfølgning)
Palle: Om Lokalplan og fritidshuse. Hvordan tackler vi udviklingen
med flexboliger?
Margrethe: Efterlyser en forlængelse af stisystemet til at omfatte ”rundt
om Noret” og Sønderby Klint.

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk
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Lasse: Om Forskønnelsespris – Afsløring ved generalforsamlingen.
Mange gode forslag modtaget.
Jørgen: Efterlyser fornyet aktion for at få ”H’et tilbage” i stavningen af
Thorøhuse. Jørgen laver oplæg herom.

6. Medlemmer- antal, tilgang, velkomst til nye, informationer

om/henvendelser fra medlemmerne:
Palle oplyste, at vi pr. 31. 12. 2018 havde 174 medlemmer – det højeste
antal nogensinde!
Økonomi- indtægter, udgifter, aktuel formue, annoncer, kontingenter:
Palle orienterede om vores økonomi og det forventede årsregnskab
Thorøhuse Posten: Deadline for næste udgave er 24.01.19 Referat
fra B-mødet 7.jan. (Bolette/Jørgen). Generalforsamling 28. marts
(Bolette). Forskønnelsesprisen (Lasse). ”Hjælpende hænder” (Lasse)
Anden PR og kommunikation til medlemmerne og andre medier: Ingen bemærkninger.
Eventuelt.: Næste møde blev aftalt til tirsdag den 23. april kl.
10:00 hos Bolette.
Mødet afsluttet kl. 12:38.
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Billedet på
næste side
forestiller
Bjarne Larsen
som 2 årig ,
sammen med
Sofie
År 1955

Nye folk på Thorøhuse Vej 31.
Det er nok lidt af en tilsnigelse at overskriften siger ”Nye” folk på
adressen. De er i alt fald ikke nye i Nyhuse. Det er nemlig Bjarne
Larsens barndomshjem og Gudrun Larsen (Gudde) er barnefødt i
Thorøhuse på adressen Drejet 8. Karen og Kaj (18 børnebørn og
21 oldebørn) er forældre til Gudde og Egon, den Egon, der nu
bor i barndomshjemmet.
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Jeg er på visit hos de hyggelige folk, der har boet i dette nyrestaurerede hus siden efteråret 2017. Parret er flyttet hertil fra Gamtofte,
hvor de har boet i 20 år. Nu er de så at sige vendt hjem.
Bjarnes forældre Karna og Jens og deres forældre har boet i huset
kaldet ”Elmely” siden 1910. Men huset er faktisk endnu ældre, ja
det ældste i Nyhuse. I husstanden er der også en glad brun labrador ved navn Kiki. Kiki er i øvrigt blodsbeslægtet med Keld og Bolettes hund Rolf. Ja, der er mange tråde, der falder på plads denne
formiddag. Gudde har arbejdet i ældreområdet i 18 år, og Bjarne er
udlært smed og maskinmester i København. Begge er vinterbadere
og glade for lange gåture. Og Bjarne er i øvrigt sej. Han cyklede helt
fra København til Thorøhuse for at være sammen med Gudde. Sikke
en kærlighed. Jeg plejer at afslutte et interview med ”velkommen til
Thorøhuse”, men her skal lyde et ”velkommen hjem”. Hilsen
Thorøhuse Bylaug (foto og tekst Bjarne Toft Olsen)
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup
Telefon: 64 74 11 42
Hjertestarter
Kursus
Søndag den 13.
januar 2019

Dorthes kjole
matchede
hjertestarteren,
men det var
nok tilfældigt.
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Henrik Holm-Nielsen havde
igen stillet sig til rådighed
med en kort indføring i brug
og betjening af hjertestarteren ved Forsamlingshuset.
Der var 15 personer til mødet , og de fik alle lov til at
prøve de 30 tryk på dukken.
Tak til Henrik for en fin pædagogisk indsats. Hold øje med
dagspressen, hvis du er
interesseret i et 4 timers kursus i forbindelse med kampagnen ”Danmark redder

liv”.

Er du interesseret i at blive førstehjælper? Der afholdes kurser af
4 timers varighed rundt i hele regionen og det er gratis at deltage.
Kontakt mig hvis du vil med næste gang i Assens:
Bjarne Toft Olsen, 26390999
Mail: btols48@gmail.com
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Dobbeltkoncert med Erlend Viken Trio (N) &
Trio Wolski (S) i Thorøhuse Forsamlingshus
fredag d. 1. marts.

Erlend Viken Trio (N)
Thorøhuse Forsamlingshus har sammensat denne pakkeløsning
af en koncert. Norske Erlend Viken Trio er i andre sammenhænge blevet kaldt Norges svar på danske Dreamers Circus. Erlend
Viken (f. 1984) begyndte at spille violin allerede i 6 års alderen
og har siden uddannet sig på bl.a. Norges Musikhøgskole, hvor
han tog Bachelorgraden i udøvende folkemusik på traditionel
violin og Hardangerfele. Trioen står for et varieret, spændende
og nyskabende musikalsk udtryk formidlet med stor spilleglæde
og høj kvalitet. Musikken er en blanding af traditionel og nyskrevet musik, der også tangerer andre genrer. Viken Trio består af
Leo Svensson Sander, cello og sang, Marius Graff, guitar, elguitar, banjo og sang samt Erlend Viken, violin og Hardangerfele.
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Trio Wolski (S)
Trio Wolski består af tre musikere, der bor i Malmø. De har sammen
grundlagt denne trio efter at have lært hinanden at kende på konservatoriet i Malmø. Trioens musik har rod i den svenske folkemusiktradition og består af originale kompositioner i egne arrangementer
og med et twist af improvisationer, der tilsammen giver den et friskt
og personligt udtryk. Trio Wolski består af Hanna Blomberg, violin,
Petter Fernemann, accordion og Kristian Wolski, cittern.

Der er som vanligt mulighed for spisning i forbindelse med
koncerten. Spisning 150 kr., og koncert 150 kr. Spisningen
starter kl. 18 og koncerten kl. 20.
Billetter bestilles på tlf. 22871053.
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Svensk a cappella i verdensklasse.

Dobbeltkoncert med Kongero (S) og Hvalfugl (DK) i Thorøhuse Forsamlingshus fredag d. 26. april.
Det bliver muligt at opleve a cappella i verdensklasse, når den internationalt efterspurgte svenske kvartet Kongero besøger Thorøhuse
Forsamlingshus i den dobbeltkoncert sammen med den danske instrumentaltrio Hvalfugl. Trioen har udspring i det rytmiske konservatorium og spiller Jan Johansson inspireret jazz/folkemusik. Dobbeltkoncerten bliver igen med mulighed for spisning. Koncert 150 kr. og
spisning 150 kr. Billetter på tlf. 22871053.
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THORØHUSE FORSAMLINGHUS
GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 14. FEBRUAR 2019 kl.18.00
DAGSORDEN:
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning samt godkendelse heraf
3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2018
4 Forelæggelse af budget for 2019
5 Fastsættelse af kontingent for 2020
6 Behandling af indkomne forslag
7 Valg af formand (lige år)
8 Valg af kasserer Ursela Nielsen
9 Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.1 Finn Nielsen - modtager genvalg
Ole Nielsen - modtager genvalg
Eva Christensen – modtager ikke genvalg
10 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
11 Valg af 2 revisorer.
12 Valg af 2 revisorsuppleanter.
13 Eventuelt

Husk tilmelding til spisning – gule ærter/grønkål senest
mandag d. 11. februar til
Inga Rosenkjær tlf./sms 20535209 eller 64714516
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Sejl sikkert
De fleste ulykker på havet sker ofte på grund af småfejl og manglende brug af redningsvest - også i godt vejr. Vi ønsker at gøre det
til en selvfølge, at sikkerheden altid er i top, når man drager til søs.
Sådan indleder TrygFonden sin kampagne, der har mottoet ”Respekt
for vand”. På hjemmesiden bugner det med materialer om sikkerhed
til søs, og så er det endda gratis. Her skal lyde en opfordring til
Thorøhuse Bylaug om at slå et slag for sikkerheden for alle os, der
færdes på og ved vandet.
Et foredrag i Forsamlingshuset med en sejlsikker instruktør. Det varer
2 timer, og det er gratis. De har følgende valgmuligheder: ”Manden
om bord igen”, ”Nødkommunikation og demonstration af nødsignaler”, ”Redningsveste og påklædning”, ”Fritidsfiskeri og sikkerhed”.
Gratis materialer kan rekvireres til opslag og montering i sin båd mm.
Er der mon basis for at lave et lokalt kursus, som ”Duelighedsbevis
for fritidssejlere” ? Mange forsikringer vedrørende både og motorer
kan kun tegnes, hvis man er i besiddelse af en eller anden form for
duelighedsbevis. Et speedbådscertifikat måske. Dur din redningsvest?
Kan du redningsøvelsen MOB ? (Det betyder ”Mand over bord”). Er
det sikkert at sejle med Waders?
Mange vil sikkert mene, at man ikke behøver at lære nyt, når man har
sejlet i mange år. Intet er mere forkert.
TrygFonden udgiver en national druknestatestik. Havn, kyst og strand
tegner sig for de fleste ulykker. Hvis vi skal være hjertereddere, skal
vi vel også slå et slag for sikkerhed til søs?
Bjarne Toft Olsen
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I 2016 omkom 45 mennesker som følge af drukning
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Generalforsamling i
Thorøhuse Bylaug
25 års jubilæum

Torsdag d. 28. marts 2019 kl.18.00 i Forsamlingshuset.
Spisning fra 18.00 - 19.30 for medlemmer.
Rejecocktail og mørbradgryde af huskokken Flemming. Pris: 25 kr. pga.
jubilæet.
Tilmelding til spisning til Bente Hyldgaard senest søndag d. 24. marts
på mail: bhygaard@gmail.com eller personlig henvendelse til Bente:
Jacob Gades Vej 23 mellem kl. 16 – 18, gennem porten indtil gården.
Generalforsamling med kaffe/te og lagkage 19.30.
Dagsorden ifølge vedtægterne
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/formanden.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet v/kassereren.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmerne (d. 7. marts til formanden. (Bolette Eggers)
mail: bolette.eggers@mail.dk
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. Bolette Eggers, Margrethe Vestergaard og Jørgen Eeg er på valg til bestyrelsen og modtager genvalg.
Bente Hyldgaard og Niels Nielsen er på valg som 1. og 2. suppleant og
modtager genvalg.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Preben Hansen er villig til genvalg til revisor. Palle Jensen er villig til genvalg til revisorsuppleant.
9. Fastsættelse af kontingent. 100,-kr. pr. medlem
10. Evt.
PÅ GENSYN BESTYRELSEN
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Strandrensning
TORSDAG d. 11. april 2019 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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Mågen letter fra Thorøhuse
Cabaretholdet fra Thorøhuse er gået på vingerne
”Mågen letter” er titlen på Thorøhuse Cabaret 2019
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Vi er nemlig klar til endnu en gang gedigen underholdning. Eller rettere – vi
bliver klar – til to forestillinger fredag

den 22. marts og lørdag

den 23. marts, begge dage klokken 18.00 i Forsamlingshuset. Inger
Lerche står for instruktion, flankeret af to medlemmer af styregruppen Hanne
Yderstræde og Bjarne Toft Olsen.
Det er en Cabaret, understreger styregruppen, og ikke en lokalrevy. Det betyder at alle kan synge og nynne med på gamle og kendte melodier. Det kræver
med andre ord ikke lokalkendskab til Thorøhuse at få sig et billigt grin. Der
bliver nemlig noget at grine af, og det bliver billigt. ”Alting stiger”, siges der,
men i årets cabaret er det kun begejstring og humør der stiger, ikke priserne.
Sølle 200 kroner koster denne aften for mad leveret af Flemming Jacobsen og
Dorthe, med kaffe og hjemmebagte småkager samt skønsang og fjolleri på
scenen. Og musikerne er de gode kræfter fra sidste år plus - - -. Ja, der skal
være lidt overraskelser.
Mon ikke holdet kommer rundt om et par folkekære poeter som Kim Larsen
og Benny Andersen - post mortem? Og et royalt islæt skal der heller ikke
mangle. ”Lidt kongelig har man vel lov til at være”. Mange har spurgt til overlærer Skelager. Og ja – han kommer og manuducerer på sin finurlige facon.
Billetbestilling hos Ursela på telefon

nr. 51259250

På vegne af hele holdet. Styregruppen
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Musikere og sangere på scenen: Per Rye, Jens Berthelsen, Bent Østergaard,
Torben Blicher Buch, Kalle Dorph Bendtzen, Lars Hejgaard, Bjørn Birkely, Lene
Kastrup, Bolette Eggers, Hanne Yderstræde, Bjarne Toft Olsen, Ib Vestergaard,
Tine Christensen
Plakat: Tine Christensen
Lyd/lys: Søren Mortensen
Mad: Dorthe, Flemming, Jeppe og Jytte. NYT, NYT, NYT. I år bliver det muligt at
købe en Bailey eller en cognac til kaffen.
Øvrige: En masse lokale engagerede Thorøhusere, der står for sminke, suffli,
kostumer, billetsalg, PR, plakatophæng, teknik, foto, kagebagere, barpersonale
og opvaskere. Tekst Bjarne Toft Olsen. Cabaret foto: Kim Rune

På billedet mangler Jens Berthelsen og Torben Blicher Buch. De var fraværende, da fotografen kom forbi
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Træfældning på Thorø
Hej Alle

Først og fremmest et godt nytår her fra Torø.
2019 bliver et år med en del udfordringer på øen.
Det hele startede i 2018, hvor der var en tilsynsførende, der var
lidt hængt op, og dermed ikke lige var obs. på, at efter tørken i
sommer, da der igen kom græs, så gik fårene i brunst.
Fedt for vædderlammene, ikke så fedt for de lam, som kommer
til verden i minusgrader i januar og februar, og ikke så godt for
den tilsynsførende.

Her i vinter bliver vi nødt til at have gjort noget ved skove og
hegn på Torø. Det vil sige, at vi skal have nogle folk og maskiner over til at tynde ud i skove og hegn.
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Da vi ligger et noget besværligt sted, er vi nødt til at tænke
langt ud i fremtiden. Dvs. at når alt er tyndet ud og gjort sikkert igen, kan det godt komme til at se lidt pillet ud nogle steder, men vi er nødsaget til at få det gjort rigtigt på en gang.
Jobbet bliver udført af dygtige folk, og i samråd med skovfoged. Derfor vil der også blive noget transport op gennem
Thorøhuse enten med flis eller med stammer.

Vi vil gøre alt for, at vi ikke ødelægger noget natur på vej mod
Torø, og derfor vil der blive lagt jernplader ud henover vadestedet, og hen til markvejen, hvor der er fast grund.
Kun hvis det bliver rigtig vinter, kan det være vi kan undgå
dette, da det er en bekostelig affære. Vi håber på forståelse,
og jeg vil hænge nogle opslag op, hvornår transporten kom35

mer til at foregå, da det kan være svært at komme igennem
Jacob Gadesvej, hvis der holder biler i siden. Det vil dreje sig
om 20 til 25 læs, og vi regner med at transporten vil foregå
over 3 til 5 dage.

Der er også planer om et større ombygningsprojekt på Torøgård, som vi håber at begynde på efter sommerferien.

Godt nytår
Jeppe Torø (foto og tekst)
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Velkommen til Thorøhuse
Jeg er på besøg hos Aina Lareng (årgang 45) og Ole Martin Mathisen (årgang
44) på adressen Torø Huse Vej 47 og bliver hjertelig modtaget med kaffe og
hjemmebag. Hjemmebag er kromkaker, og det smager fortræffeligt. Ja, jeg roser det så meget, at jeg får et par stykker med hjem. Tak. Vores norske venner
er flyttet hertil fra Oslo, hvor de har boet i et gammelt hus gennem 30 år. Parret
har en datter, der er bosiddende i Haarby og 3 voksne børnebørn i Oslo. Der er
også en hunkat på 9 år i huset, Patronelle, og det er egen import fra Norge.
Gennem mange år drev de i fællesskab en butik med glas, keramik, kunsthåndværk, gardiner, tekstiler, møbler, lamper, belysning samt patchwork. En del af
butikken var kursusvirksomhed i porcelænsmaling og patchwork. En lang arbejdsdag på 17 til 18 timer blev for meget og i 2010-2011 blev de af helbredsmæssige årsager nødt til at afvikle butikken. Det var ellers et omfattende foretagende med kunder fra hele verden. Efter et år i Ringe i et lejet hus fik de øje på
denne perle. Et gammelt hus med sjæl og uden behov for større reparationer.
Dog har gulvene fået en grundig afslibning, men ellers ingen påtrængende tiltag.
På Bylaugets vegne siger jeg velkommen til Thorøhuse. Også landsbyambassadøren har været forbi med en Thorøhusebog og en flaske. Bjarne Toft Olsen

Foto: BTO
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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

Kan du se, hvad det skal forestille?
Det sker, at et barn kommer én i møde. Glædestrålende
og forventningsfuld med en tegning i hånden og spørger,
- kan du se, hvad det er? Og det er ikke altid, at du kan
det. Stregen på tegningen kan være stort set alt mellem
himmel og jord. Lige fra en giraf til en flagstang eller
kinesisk spisepind, men stregen på tegningen er ingen af
delene; det er nemlig en kuglepen! Der kan man bare se
– hvis altså man kunne. På samme måde når børn leger.
Man åbner døren ind til værelset og har umiddelbart
svært ved at se, at alt det, som ligger fremme på gulvet,
er andet end rod. Der er de mange pinde og kæppe med
bark, som ikke bare er pinde og kæppe, men i stedet helt
perfekte våben. Eller opstillingen af alverdens ting, der
viser sig at være opsadlede heste, så drengen blot skal
kaste sig op på ryggen af en af dem for at drage i kamp.
Eller puslespilsbrikkerne på pigeværelset, der er strøet
ud over det lille bord, og som i virkeligheden er kager til
gæsterne; og der er dækket op med tæpper for at gøre
det hyggeligt. Barnet selv mangler bare lige at få sat håret og få prinsessekjolen på, så kan festen begynde. Me38

get ofte har barnet nemlig gang i det helt store – en kamp
eller en fest – hvor vi voksne kun ser kaos og rod.
I en af scenerne i Det nye Testamente dumper vi lige ned i
en fest – og for så vidt også i en kamp. Fest fordi vi befinder os til et bryllup i Kana og kamp, fordi det var, og er, en
evig kamp for vor Frelser og Forsoner, at få os, Guds menneskebørn, til at se det samme, som han ser. Med sine ord
og billeder tegner og fortæller Jesus for os. Og det har han
gjort, lige siden han blev født og stjernen viste sig over
stalden i Betlehem på en dejlig himmel blå. Sådan var det,
da han omkring konfirmationsalderen sad i templet og udlagde skrifterne for de lærde; da han senere kom i tømrerlære og byggede broer mellem mennesker; og han fortsatte
med at fortælle historier, da han forlod sin hjemegn og
vandrede om, fattig her på jord. Med sine handlinger illustrerede han sine fortællinger. Og altid er det det samme
motiv; alle de mange finurlige og tankevækkende historier
og lignelser viser os det samme:
Små glimt fra Guds rige.
Jesus tegner og fortæller om den barmhjertige samaritaner.
Den nødstedte får hjælp fra uventet kant, fordi Jesus vil, at
vi skal forstå, at når vi handler godt overfor hinanden,
handler vi godt overfor ham.
Han beder os om at tage bjælken ud af vores eget øje, så
kan vi se splinten i vor broders øje; han beder de mænd,
som vil stene en kvinde for utroskab, om at ransage sig
selv; så kan den, som selv er ren, kaste den første sten.
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Han bespiser fem tusinde mænd plus kvinder og børn med
bare to fisk og fem brød. Og nu i Kana forvandler han vand
til vin.

Der findes en lille historie, som handler om vand og vin. Jeg
husker ikke, hvor jeg har den fra, men jeg husker den, fordi
den er så pinlig. Der skal være fest – en stor og dejlig fest –
og alle gæster skal hver især medbringe – ikke en gave til
værten – men vin. Når gæsterne ankommer, skal de hælde
den medbragte vin ud i et stort fælles vinkar. Da alle gæster
er ankommet og har fået skænket op i glassene, uddeler
værten en skål for fællesskabet og sammenholdet i byen og
takker for, at de vil glæde ham på hans store dag. De løfter
glassene og drikker, hvorefter der bliver HELT stille og alle
får røde kinder. For det, som skulle have været vin, var det
rene vand. Alle gæster havde tænkt det samme. De havde
tænkt; det gør nok hverken fra eller til med min vin, så jeg
medbringer vand. Og behøver jeg sige, at festen sluttede?
Vi kan alle gøre vin til vand, men der findes heldigvis også
mennesker, som har en helt særlig evne til stort set altid at
gøre vand til vin. Mennesker som har en positiv indstilling
til tilværelsen.
Jeg møder så mange, som vitterligt har en evne til at gøre
vand til vin. Mennesker som glæder sig over noget så enkelt
som en køretur; glæder sig over årstidernes skiften; glæder
sig over at kroppen fungerer uden smerter. Mennesker som
fokuserer på det fine i tilværelsen og får det bedste ud af
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det. Mennesker som tager sig tid til at være, fordi de har
forstået, at det ikke kun er, når man farer rundt, at man
handler og er til gavn, men at det i lige så høj grad er,
når man formår bare at være, at man handler. Det er
især det, mange bedsteforældre kan. Ofte når jeg spørger
børnebørn, der har mistet, hvad de forbinder bedstefar
eller bedstemor med, så fremhæver de blandt meget andet, at det helt særlige var, at bedstemor eller -far, bare
var dér. Så stort et indtryk gør det på os, at andre bare er
der og ser os. For det, de har gjort ved bare at være der
og være tilgængelige, er at gøre vand til vin. Det er ikke
altid, vi kan se sammenhængene. Ligesom det kan være
svært at se, at det som umiddelbart ligner kaos og rod på
et børneværelse og en ligegyldig streg på et stykke papir,
er et glimt af Guds rige. Det er ikke altid, vi kan se,
hvad det, vi får tegnet og fortalt, skal forestille. Kan man
forestille sig noget mere meningsgivende end at starte sit
liv med at blive indpodet i det sande vintræ i dåben; indpodet i Kristus, og vokse på hans ord, vokse på alt det,
han tegner og fortæller, sådan at vi skal se os selv og
hinanden i hans lys? Som vi tager os ud for den, der har
øje for Guds rige.

Rikke Graff
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Hvor er den
nærmeste
hjertestarter?
Du kan hente
denne App til
din telefon og
nemt finde nærmeste hjertestarter. Den
viser dig også
om hjertestarteren er tilgængelig hele døgnet.
Derudover er
der en kort vejledning i hjertelungeredning.
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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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Foto: Bjarne Toft Olsen

Foto: Dorthe Christiansen

Grus

.Så blev Thorøhuserne
spærret inde endnu en
gang af grus og vand

Ja der er nogen der vil
have dem til at blive
hjemme. Sidste gang var
det et cykelløb. Prøv
også at se forsiden af
bladet
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