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Kære Læser,
Så er sommeren over os og jeg håber at du nyder det.
Forsidebilledet er taget d. 18. Juli, på badebroen—en dag
hvor vandet var varmere end luften.
Debatbåden er afsejlet med første indlæg og jeg håber at
det kan være med til at skabe en indsigt i forskellige forståelser af vores virkelighed. Kommentarer til debatindlæg modtages gerne.
En velsmagende nyskabelse— del opskriften på din yndlingsret og skab glæde og velbehag. Den første opskrift
findes på næste side. Hvis du har en opskrift som du bare
må dele med os andre, så send den til mig. Gerne med et
billede.
Lidt teknik— indlæg til Thorøhuse Posten må meget gerne
være i word format og helst ikke i pdf format, da jeg ikke
kan redigere i pdf format. Skrifttypen er verdana str. 12.
Skulle du have ideer til hvad Thorøhuse Posten kan omhandle, så hold dig ikke tilbage. Skriv eller ring til en af
nedenstående kontakt oplysninger.
God fornøjelse med sommerudgaven,
Rasmus Dorph Bendtzen
Redaktør
Rasmus Dorph Bendtzen
Jacob Gadesvej 12
Tlf. 38890700 (fastnet, har ikke mobil)
Email: rasmusdb@gmail.com

DEADLINE TIL NÆSTE AVIS: D.15.10.10

THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF BYLAUGET

Ingredienser:
50 g sukker
½ dl vand
1 spsk. Vaniljesukker
2. spsk. Stødt kanel
3 æggeblommer
2½ dl piskefløde
50 g hakkede valnødder
Sukker, vand, vaniljesukker og kanel koges sammen til sirup og køler derefter lidt af. Æggeblommerne piskes hvide. Siruppen røres forsigtigt
sammen med æggeblommerne. Fløden piskes let
og blandes med valnødderne. Piskefløden vendes
i blandingen af sirup og æg. Isen hældes i en
form og stilles i fryseren i et døgn.

Mums og velbekomme, red.

TC Anlæg A/S Holkebjergvej 58 5250 Odense SV
Telefon: 70232069 Fax: 70232067
E meil: tc@tcanlæg.dk

Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030

Preben flyttede til Thorøhuse sommeren 1998 efter at
have tilbragt og arbejdet 34 år på Grønland. På kort tid
nåede Preben at integrere sig i lokalsamfundet. Han
blev valgt som formand for både Thorøhuse Forsamlingshus og Assens Miniby. Prebens kendetegn var stor
samvittigheds- og ansvarsfølelse for det han beskæftigede sig med. I begyndelsen af 2009 fik han konstateret kræft og gennemgik efterfølgende flere kemobehandlinger. I begyndelsen af maj 2010 måtte han slippe taget i kampen mod sygdommen. Preben døde d.
11. maj i sit hjem på Bagerstræde, hvor han selv havde valgt at blive til det sidste. Preben har i sin tid som
formand ydet en kæmpe indsats for Thorøhuse Forsamlingshus og været eksempel til opfølgning.
Æret være Prebens minde.

Bestyrelsen.

Efterårets Folkemusikkoncert byder på et møde med et
ungt skotsk up-coming band, der kalder sig BODEGA.
Bandet har eksisteret siden 2005 og har allerede optrådt
på en del af de større kendte folk-festival’er i Europa.
Bl.a. gæstede de sidste år Tønder Festival, hvor de også
blev rigtig godt modtaget. BODEGA betragtes som nogen af de mest talentfulde unge folkemusikere i Skotland i flere år. De blev i 2006 af BBC kåret som Best
Young Trad Band Of The Year. BODEGA optræder i Thorøhuse Forsamlingshus lørdag d. 23. okt. kl. 20.
Jeppe

FYNS DYRLÆGEHUS Aps.
MEDICINSK BEHANDLING
AF HESTE - HUNDE OG KATTE.
Dyrlæge Henrik Ullum
Drejet 5, Thorøhuse

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
Telephone
Telefax
Telex
E-mail

4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk

By og landskab beriges af det afvekslende billede af
marker, haver, huse, træer og læhegn. I vores by beriges vi desuden af et dejligt vue ud over Lillebælt –
for en del måske et begrænset ”havkig”.
Det er jo typisk i nybyggerkvarterer, hvor nye huse
skyder op på en flad mark, at havecentrene skaber sig
en god omsætning på salg af planter. Buske, hække,
blomster og små nuttede træer. Vupti – en dejlig ny
have er skabt.
Når man 20-30 år senere kommer til det samme kvarter, er der i mange haver ikke sket meget andet, end
at alt er vokset op og blevet alt for stort til en villahave. Træerne rager langt op over huset – og haven er
måske endda blevet mørk og skyggefuld som en tæt
skov af alt for store planter. I værste fald er naboforholdet også blevet lidt knottent om hegn og hæk.
Måske er ejeren nået til en alder, hvor de ikke magter
at rydde op og tynde ud. At beskære og måske fjerne
2/3 af de store træer og buske.
Fortsættes...

Fortsat…
Måske de kunne skiftes ud med nogle knap så dominerende træer eller beskæres, uden at det ville forringe
værdien af træet og bybilledet.
Måske vil det endda glæde naboer op til flere gader
væk, at de nu pludselig igen kan se vandet, havnen, Noret eller markerne omkring byen.
Må jeg opfordre til at man tænker over, hvor mange
man kan glæde med lidt vedligehold af sin have.
Palle Isaksen

Søndag d. 13. juni holdt Ålevejens beboere vejmøde hos
Torben og Ulla, Ålevejen 7. Der var kaffe og morgenbrød.
Nu skulle vi tage en beslutning efter den strenge vinter
med sne og isglatte veje og alle hullerne i vejen og især
”crossbanen” i svinget Ålevejen/Lundshøje, som opstår
hele tiden.
Vi valgte et tilbud fra TC-Anlæg. Vi vil have asfalteret
svinget og udfyldt hullerne. Vi er 16 grundejere og de 12
er enige om den beskrevne løsning. Sommerhusejerne
kontaktes også.
Hver grundejer skal betale 3000kr, og Torben, som er entreprenør, mente at belægningen vil holde i 10 år. Det er
en udgift på 300kr pr. år. Det må siges at være pengene
værd. Samtidig enedes vi om at betale 400kr om året til
vedligeholdelse og snerydning.
Beboerne på Markledet er i gang med samme beslutningsproces, da de har samme ”crossbane” i svinget Markledet/Skolebakken. Hvis deres møde går ligeså godt kommer prisen længere ned, da det hele således kan laves på
en gang.
Bylauget forsøgte for år tilbage at lave denne proces for
grusvejene i Thorøhuse.
Det lykkedes fint med at indsamle penge og få udbedret
skaderne. Men skaderne kommer jo igen og igen og derfor
er det en bedre ide at få små vejlaug, der så kan snakke
sammen om udbedring af deres grusveje. Mange husstande har nu 2 biler, der belaster vejene med kørsel, så hermed en opfordring til grundejerne af grusvejene til selv at
få gjort noget ved vejene. Alle grusveje i Thorøhuse er privat offentlig vej. Kun Jacob Gades Vej, noget af Skolebakken og Drejet er kommunale.
Bolette

Så kom badebroen op. Hurra.
5 stærke mænd skulle der til for at løfte den 200kg tunge aluminiumstrappe ud i vandet og sætte den på den
rigtige side, så vind og vand og strøm skyller med trappen og ikke mod den.
Her er navnene på de stærke mænd, som tog sig tid
søndag d. 6.juni:
Henrik, Uffe, Preben, Bjørn og Johnny
To dage senere blev den boltet fast til broen. ”Så skulle
den bro vist være barberet”. Men nej. Et rækværk
manglede til at holde fast i for gamle og børn og mange
andre.
Denne gang blev det Visti og Keld, der måtte lægge tid
og kræfter til. Og tilmed fik de forlænget ”opkørslen” til
broen så vi alle kan komme op og samtidig holde fast i
gelænderet.
Og mandag d. 6. juli var den så helt færdig og sommeren var allerede for længst begyndt og vandet målt til 20
grader. Knud har hængt et vandtermometer for enden af
broen. Lad det blive hængende og brug broen med et
smil.
Fortsættes...

Fortsat...
ÅH det er så kommunalt, var omkvædet på en
gammel revyvise. Den kunne vi også synge.
11.december 2009 havde vi et vellykket møde med
Lars Kristian Pedersen, formand for Teknik og Miljø
og Karsten Stig Nielsen, planchef. Vi fik lovning på
skiltning om Thorø på Jacob Gades Vej, så mange biler ikke kører ned ad den smalle Barkegryden, hundeposestativ til de 40 thorøhusehunde og mange gæstehunde, gruspålægning på vendepladsen for enden af
Jacob Gades Vej, som de store renovationsbiler slider,
grusvedligeholdelse af p-pladsen ved forsamlingshuset og undersøgelse af mulighed for ensrettet parkering på Jacob Gades Vej.
Der er intet sket. Vi har intet hørt. Vi har rykket. Alle
vasker hænder. Måske skal man ikke holde møde på
Fandens fødselsdag. Nu skriver vi til udvalget ,så de
er nødt til at svare.
Fortsættes...

Fortsat...
Landistriktsrådet har efter vores ansøgning bevilliget
15.000kr. fra Landdistriktspuljen øremærket til opdatering af Thorøhusebogen. Lokalhistorikeren Esben Brage
har tilbudt at hjælpe med opdateringen, da flere ting i
den gamle bog skal rettes.
Cykelturen til Bågø lørdag d. 19.juni blev aflyst.
Trods annoncering i god tid i majnummeret af Thorøhuseposten og opslag på alle pælene, var der 7 tilmeldte.
Det var alle bestyrelsesmedlemmer og nogle med ægtefæller.
Vi må bare konstatere, at en rigtig god ide ikke altid er
bæredygtig pga. mange andre faktorer: foreningsdag i
Assens, brug for slow motion i familierne i weekenderne
osv.
Fortsættes…

Fortsat...
Regnskab til Landdistriktskoordinatoren Anja
Knudsen, Assens Kommune:
Hvert år bevilliger Assens kommune 5000kr til borgergrupperne i landdistrikterne. De sidste tre år har
vi modtaget beløbet og der er nu indsendt regnskab
for dem så vi kan være med i puljen i 2010.
Vi har brugt pengene til: fællesspisning i Forsamlingshuset, 2 bord-bænkesæt til græsset ved forsamlingshuset og tilskud til trykning af Thorøhuseposten.
Bolette.

Danmarks Statistiks byopgørelse for 2010 kundgør at
Thorøhuse er forsvundet. Det er ikke længere en
landsby. Der skal nemlig være 200 indbyggere for at
vi kan udgøre en landsby og det er vi altså ikke længere skriver de. Men her kommer Thorøhuse Bylaugs
helt nye opdaterede beboerstatistik inklusiv nyfødte,
børn og hunde. Så ved I hvor der kan leges med børn
og gås tur med hunde. Katte mangler vi. Det vil vi
gerne vide inden næste opdatering. Skriv til Bolette,
Skolebakken 4, som har lavet denne opdatering. Kan
ses på næste side.
Bolette

Bogen ”Gullaschbaronen” af Søren Ellemose
udgives den 27. september, hvor forfatteren
vil være tilstede i boghandelen Østergade,
Assens, hvor han vil signere købte
eksemplarer.
Den 27. oktober har Vor Frue Kirkes
aktivitetsudvalg arrangeret, at Søren Ellemose
kommer og holder foredrag i Sognehuset om
bogen ”Gullaschbaronen” med Harald Plum.
Esben Brage

Fællesspisning er 6. september kl. 18.00 i
forsamlingshuset.
Pernille og Anja laver mad, og alle børn og
voksne i Nyhuse og Thorøhuse er velkomne.
Se mere på pælene når vi nærmer os, men
sæt allerede nu X i kalenderen.
Hanne Yderstræde

Man kan komme til kort på mange måder –
her er et eksempel på et af dem!
Det drejer sig om de to stednavne,
Drejet og Øret sydvest for Thorøhuse.
På matrikelkortene er de placeret som
Thorøhusebeboerne helt sikkert mener, at de
skal være, det er den oprindelige
benævnelse og placering, det må også være
den rigtigste.
På de officielle kort er der set stort på dette,
så der er placeringen modsat – der kan hurtigt
komme navneforvirring. Hvis det havde været
Skagen og Gedser, der var byttet rundt, ville
der jo nok være blevet skredet ind!
Esben Brage
Se kort på de næste sider

Matrikelkort 1810

Matrikelkort 1849

Målebordsblade 1842 - 1899

Målebordsblade 1928 - 1940

4 cm. kort 1980 - 2001

AKTIVITETSKALENDER:
7 oktober
14 oktober
21 oktober
23 oktober
29 oktober

Banko
Banko
Banko
Koncert med ”Bodega”
Ålegilde

28 november

Julestue

29 december
31 december

Juletræsfest
Nytårsfest

Opslag på pælene om tidspunktet for de
forskellige arrangementer.

På Bylaugets seneste bestyrelsesmøde drøftede vi
atter Fællesloddet.
Vor holdning er fortsat, at vi ikke skal
være lynafledere eller konfliktmæglere vedr. brugen
af dette område. Det er lodsejernes eget ansvar i
fællesskab.
Men området har bestyrelsens opmærksomhed. Bylaugets vedtægter er jo ”.. at varetage
medlemmernes interesser i bevaring af naturværdierne i og omkring Thorøhuse….”. Vi synes bestemt,
at Fællesloddet og området ved Fiskemaen udgør
en vigtig del af de naturværdier, som gør vor by så
attraktiv at bo i og gå en tur i – med eller uden
hund.
Fællesloddet er som et aktivt fritidsområde og flittig
brug af bådejere, fiskere, og anden aktivitet med til
at give byen sit særpræg som idyllisk fiskerby og
havneby, hvor man er tæt på og nyder naturen.
Flittig aktivitet på området viser, at det benyttes af
lodsejerne. Det er rigtig fint.

Fortsættes….

Fortsat….
Der er dog forskel på, om aktiviteterne er at anvende området som oplags-plads til dit og dat, og lade
det ligge i årevis, eller som opbevaringssted med
kortvarig brug. Herunder om det er genstande, som
falder naturlig ind i aktiviteterne om hus, have, fritid, vandet etc. En vis ”naturpleje” vil også kunne
vise, at det er et område, som indeholder liv og aktivitet – som gør det aktivt for områdets beboere at
se på og hen over.
Må vi fra bestyrelsen opfordre til et initiativ fra lodsejeren om at tage vare på området. At blive lidt mere aktive i pleje og vedligehold af området. At det er
områdets ejere i fællesskab, som udvikler en fælles holdning til at pleje dette dejlige område i et godt
naboskab og fællesskab og give et vink med vognstang, hvis enkelte glemmer sin selvjustits omkring
brugen af området.
Palle Isaksen

Stemning ved Fiskemaen

TELEFON OG MAIL-LISTE
BYLAUGET:

FORSAMLINGSHUSET:
FORMAND:
KASSERER:
SEKRETÆR:
MEDLEM:
MEDLEM:
MEDLEM:
MEDLEM:
SUPPLEANT:

64711751
JOHNNI JENSEN
JEPPE NIELSEN
PAULA LUND-JENSEN
OLE NIELSEN
FINN NIELSEN
ANJA LARSEN
EVA CHRISTENSEN

64713651
64711053
35133609
64711044
64713342
64712876

FORSAMLINGSHUSET OG BYLAUGET:
www.thoroehuse.dk

