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HØRT I BYEN:
En Thorøhuser fortæller, at hun forleden mødte en bekendt
i Assens. Hendes bekendt snakkede meget om alt det der
foregår i Thorøhuse, og sluttede med at påpege, at vi jo
også har en biograf herude.
Thorøhuseren så forvirret på hende og sagde, at det havde
vi nu ikke fået endnu, men hvem ved om det kommer…
Hendes bekendt svarede, at selvfølgelig er der en biograf i
Thorøhuse, den hedder da: GO´BIO…..

LOGOLOGO-KONKURRENCE
”Thorø snapselaug” sætter en flaske
hjemmebryg på højkant, for den som kan tegne
et logo til vores laug. De indkomne forslag vil
blive
kritisk vurderet, og der vil være en flaske af det
bedste lauget kan fremstille, til det bedste
forslag. Indsendes / afleveres til:
Oldermand Poul Kastrup eller
Skriver Hanne Yderstræde

Rengøring Tilbydes
Moden kvinde - proper og stabil
tilbyder sin hjælp til rengøring i private hjem,
samt hjælp til fester ( servering, afrydning og opvask )
Betaling aftales.
Ring venligst : 23 86 93 12
Vivi

FRISKE DANSKE ASPARGES, HVIDE OG GRØNNE.

Asparges med den gode smag,
det er dem fra Helle a´.
Sælges ved boden i maj / juni.
Helle Kastrup
Saltoftevej 2
Tlf. 64714312

BROBYGNING
Kære brobyggere
Lige pludselig er det sommer og vi skal have
badebroen i vandet. For at lette indkaldelse af de
mange der gerne vil hjælpe (det skal som regel ske
med kort varsel), vil jeg bede Jer om enten at maile eller sende en
SMS med Jeres mobiltelefonnummer. Jeg sender så en SMS med
en kort besked om tidspunkt f.eks. ”Brobygning lørdag kl. 9.00”. Jeg
forventer ikke svar på en sådan SMS, men de der har tilmeldt sig
brobyggerne dukker op hvis ellers ikke man af den ene eller anden
årsag er forhindret. Selv om man har tilmeldt sig er der naturligvis
ikke mødepligt.
Vel mødt
Bjørn
Mob 22 64 13 91
Mail: birkely@post7.tele.dk

Der har ikke været et sekunds tvivl i vores hjerter, da vi for to
år siden valgte at flytte fra det hektiske Nørrebro til dette
natursmukke lille samfund. Vi forbløffes stadigvæk, for hver dag vi
vågner op og kaster blikket over vandet, det er balsam for sjælen.
Selv om det har været en nem beslutning har det også sine afsavn i
forhold til netværk og familie. Da vi er en travl børnefamilie der til
tider kan være ramt af både sygdom og arbejde, kunne det være
rart med en reserve-bestemor/far til Kalle på snart 3 år.
Kalle er en frisk dreng med krudt i numsen, som elsker at
være med i haven, med til madlavning, og så er han vild med
traktorer.
Hvis dette vækker nogen interesse, kan vi kontaktes på tlf
35828400 eller mobil 50997150.
Mange hilsner

Lørdag d. 17 maj:

koncert med ”Crooked Still”

Fredag d. 30 maj:

Esben Brage om Thorø`s historie
(se omtale andetsteds i avisen)

Lørdag d. 21 juni:

Sankt Hans fest:

Husk forsamlingshusets årlige Sankt Hans arrangement, som i
år er fastlagt til lørdag d. 21. juni. Der serveres helstegt gris, og der
bliver bål på Drejet, som vi plejer. Der kommer nærme
re om arrangementet vedr. pris, tilmelding osv. Hold øje med opslag
på pælene i begyndelsen af juni.
Sidste nyt fra Bestyrelsen.
Bestyrelsen har på møde d. 14. april drøftet behovet/
nødvendigheden af et nyt gulv i forsamlingshuset. Det er et stort
projekt såvel økonomisk som tidsmæssigt. Der bliver formentlig på
et tidspunkt indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling
vedrørende den finansieringmæssige side af sagen. Angående
tidspunktet for projektet har bestyrelsen allerede nu afsat perioden
august, september og oktober 2009. Der vil således blive lukket for
udlejning i denne periode. Det er bestyrelsens håb, at en stor del af
projektet kan gennemføres via frivillig arbejdskraft.
Thorøhuse Forsamlingshus forventer mange solgte billetter til
koncerten d. 17. maj. Det amerikanske band Crooked Still fra
Boston har optrådt de sidste 2 år på Tønder Festival, bl.a. sidste år
lørdag aften i Telt 1, hvor de havde stor succes. Det meldes også,
at de har solgt rigtig mange cd'er efter deres optræden i Tønder.
Koncerten i Thorøhuse bliver også et gensyn med sangerinden
Aoife O'Donovan, der gæsteoptrådte i forsamlingshuset sidste år i
september med canadiske The Duhks. Desuden er bandets
banjospiller Gregory Liszt en del af Bruce Springsteens Pete
Seeger-Session Band. Billetterne koster 125 kr. og kommer som
sædvanlig i forsalg hos Jensby Radio, Assens. Crooked Stills
koncert i København på samme turne er allerede udsolgt.

Smag for Assens
Thorøhuse Forsamlingshus arrangerer i forbindelse med ”smag for
Assens” en guidet tur med historisk indhold. Et foredrag om øen
Thorø med hovedvægten på perioden efter 1917 med undertitlen
”Drama, myter og fakta”.
Amatørhistoriker Esben Brage fra Middelfart vil fortælle om Thorøs
spændende historie og natur. Esben Brage har gennem de sidste ca.
15 år researched og forsket i Thorø’s historie og har guidet mange
interessegrupper rundt på øen.
Program:
Kl. 1800: Vi mødes på p-pladsen ved Thorøhuse Forsamlingshus og
går derefter til Thorø, hvor Esben Brage fortæller om øen.
Kl. 2100: Thorøhuse Forsamlingshus. Kaffe og lidt brød. Lejlighed til
at stille spørgsmål til Esben Brage.
Kl. 2200: Arrangementet slut.
Arrangementet er gratis. Påklædning efter vejret.

Inskriptionen på stenen ved Skovhytten på Thorø.
” Relicta vidua Kirstina Konradi Filia cum liberis Superstitibus
Monumentum in Templo Mariæ Virginis Hafniensi Mæstissime
Poni curavit Anno MDCL
Inscriptionem Monomenti Posteriorum unus Haraldus Plumius
in
hoc lapide restaurari curavit Anno MCMXXVI.
Im memoriam viri consultissimi Claudii Plumii J.U.D. A.C.P.P.
in regia academio Hafniensi Per XXXII Annos celleberrimi
Quarter
interea rectoris & bis mariti Ac E1 utroque conjugio XIIX
Liberorum Patris. “
Oversættelse:
Kirstina, Konrads datter, efterladt i enkestand med overlevende
børn, sørgede meget bedrøvet for, at der blev anbragt et
monument i Jomfru Marias kirke *)
i København anno 1650. (Hafnia var jo tidligere Københavns
navn.
Hafnia betyder ”havn”.)
En af efterkommerne, Haraldus Plumius, (Harald Plum **)
sørgede i 1926 for, at indskriften på monumentet blev
restaureret.
Til minde om den meget lærde mand Claudii Plumii (Claus Plum
***) J.U.D. A.C.P.P. (jeg ved ikke, hvad disse forkortelser
betyder.), igennem 32 år fire gange med mellemrum meget
navnkundig rektor for residensbyen Københavns universitet, og
gift 2 gange og i begge ægteskaber fader til 18 børn.

*) Jomfru Marias kirke ~ Vor Frue kirke, er Københavns Domkirke.
Monumentet findes ikke mere i Domkirken, men er sandsynligt
flyttet til Københavns Universitet, da ***) Claus Plum var den første
juridiske professor her og efterfølgende Universitetets rektor i 4
perioder med mellemrum.
Claus Plum var endvidere i kompagniskab med Christian IV i
forsøget med, at etablere det første Ostindiske Kompagni, hvilket
mislykkedes og især Christian IV tabte mange penge, omkring
100.000 Rigsdalere, som var en stor sum dengang.
Claus Plum var 4 x tipoldefar til **) Harald Plum, som ejede Thorø
fra 1917 til 1929.
Stenen på Thorø satte Harald Plum som en selvhæder, idet han
1926 havde restaureret monumentet over hans 4 x tipoldefar, en
tilsvarende sten med samme latinske indskrift, står i parken ved
Haraldsgave, som ligger i udkanten af Bagsværd.
Det latinske ” Sursum corda ” ~ er indledningen
nadver:
Vi åbner os og løfter vores hjerter.
Ovenstående danner basis for symbolikken
våbenskjold, som blev introduceret ca. midt i
århundrede (1550), altså generationen før Claus
(1585 – 1649 ).

til den katolske
i

Plum’mernes
det sekstende
Pedersen Plum

På våbenskjoldet er bl.a. vist en
harniskklædt arm, der hæver og
fremviser et stiliseret hjerte.
Våbenskjoldet, som især blev
anvendt af Harald Skovby Plum
(1881 – 1929), ses mange steder
bl.a. ved Ha rald sga ve ved
Bagsværd, Vindfløjen på den
bagers te bygnin g i Brydes
købmandsgård, Assens, stenen på
Trelde Næs samt flere steder på
Thorø bl.a. på omtalte slægtssten
med den latinske indskrift.
Selve motto’et for symbolikken er:

Vi værner om det ædle og det gode.

Esben Brage

Det sker for os alle, at vi på vej til eller fra Assens, ser en
Torøhuser gå og slæbe på sine indkøb, fordi der ikke er nogen
lokalbus. Vi samler forhåbentlig vedkommende op og giver en lift.
Men det er "træls" at Ariva bussen og Helnæs bussen ofte har
svært ved samarbejde. Så ringer skoleeleverne til forældrene som
så rydder op i de strandede personer og kører dem hjem.
Hvis vi nu her i Torøhuse i fællesskab købte en rimelig velholdt 7
personers "Rugbrød" for ca. 50000,00kr. Og så bad alle
pensionister og efterlønnere om at melde sig som (gratis)
chauffører 1. dag om ugen. Kørte man så 4 tur/retur ture til
parkeringspladsen på bagsiden af Vestfyens Bank på tider hvor
"Kalle" ikke kører, så havde folkepensionister og folk uden bil en
meget forbedret service. Hvis blot 8 mennesker benyttede
ordningen T/R dagligt så hang ordningen sammen ved en
returbillet på 12,00kr. Man må nok ikke drive busselskab, men man
må vel splejse til en bus og så køre vore pårørende til og fra byen.
Banken som skal finansiere bussen, kunne få mulighed for at købe
en billig 10000,00 kr reklame til støtte af driften. Og der er 4 sider
på en bus, altså masser af reklamemuligheder og sponsor kroner.
Måske er det et utraditionelt forslag, men det kunne sikkert gavne
mange.
Gunnar
FRA ESTLAND TIL THORØHUSE SOM UDVIKLINGSSTUDENT
Når man kommer fra et sted som har 450.000 indbyggere til en lille
landsby, er det først lidt svært til at tilpasse sig til de nye forhold.
Det skete med mig. Jeg hedder Gerda og jeg kommer fra Tallin,
Estland.
Masse biler, mange mennesker og larm - disse egenskaber
karakteriserer en storby. Jeg elsker Tallin, der har jeg boet hele mit
liv, så først var det et kæmpe chok at vide, at de næste 11
måneder skulle jeg bor ud på landet med de andre 200
mennesker. Nu hvor mit år som en udvekslingsstudent snart er slut kan jeg godt sige, at det ikke
er noget at være bange for. Jeg har mødt mange
søde og venlige mennesker og har haft masse
gode oplevelser.
Gerda

Imens bliver man ældre og ældre….
Det er dog helt utroligt som tiden går, ugens dage hedder mandagonsdag-fredag og så er det weekend igen. Når man først er
pensionist, så er tiden slet ikke til at styre.
Imens bliver man ældre og æ - l -d - r - e.
Dermed kommer jeg i tanke om, hvad Finn Nancke tidligere gerne
ville etablere og andre før ham, et ”Ollekolle”.
Det er givet at med de friværdier, vi det ”grå” guld ligger inde med,
så er der masser af midler, til et sådan andelsbo. Hvem siger at
vore børn, som alle er kommet godt i vej, skal klappe i hænderne,
når vi sætter træskoene?
I øvrigt arver de da andelsværdien, slet ikke så ringe endda.
Hvordan kunne vi komme i gang?
Hvis der er tilslutning, så kunne interesserede danne et lille råd, og
i fællesskab købe en bestående ejendom, med et større
grundstykke.
Med en bank i baghånden, kunne man hurtigt slå til, når grunden/
ejendommen som kan bruges, er til salg.
Hvis alle er oppe på dupperne, så kommer der før eller siden noget
til salg der kan bruges, og så er vi klar med gysserne, og projektet.
For et par måneder siden, så jeg et sådant fællesskab, i Ålsgårde
på nord sjælland.
Store prægtige lejligheder, med dejlige blomstersmykkede altaner,
lille handy køkken og et dejligt badeværelse, lige hvad man har
brug for som ældre. Underetagen var restaurant samt køkken og
modtagelses rum til gæster.
Der manglede ikke noget, kondirum – billard – sauna – toiletter opholdsstue og ikke mindst en hel del gæsteværelser.
Min søster og svoger bor i dette byggeri, og de har fået en enorm
værdi stigning på de 2 år de har boet der. Så vort guld er godt
investeret, i et sådant fællesskab.
Tænk på hvor rart det må være på sine ældre dage at slippe for
havearbejde, og alt det der følger med ved eget hus.
Og så gå ind i restauranten og spise, når det passer en. Det er nu
vi lever, det kan hurtigt blive for sent.
Gunnar

SOLÆG
Solæg kommer af det tyske sol-ei og har intet med
sol at gøre, men er opfundet af saltsyderne, de
såkaldte ”Halloren” i Halle i det 15. århundrede. Her
spulede man salt fra salthorstene med varmt vand,
og saltsyderne fandt på at lægge deres medbragte
hårdkogte æg i” solen”, det varme saltholdige vand,
så de havde noget varmt til deres madpauser.
Og så er solæg sundt:

Æggehviden giver ”manneskraft”, salt og peber giver mineraler og
pep, olien er god for en træg mave, eddike fortynder blodet og
sennep giver smag.
Hvis man er bange for sit kolesteroltal, kan det med held nedbrydes i
en ægteseng eller noget der ligner !!
Derfor, vær god mod dig selv, og spis solæg….
Man skal bruge:
Æg, salt, vand og skaller af skalotteløg.
Æggene koges i vand tilsat skaller af skalotteløg i 25-30 min. efter
kogning chokes de i koldt vand. Æggeskallen stødes i top og bund og
kommes i en saltlage. Til 0,5 liter vand bruges 2-3 spsk. salt. Æggene
skal ligge i lagen i mindst 1 døgn før brug.
Såfremt lagen skiftes hver dag, er holdbarheden næsten ubegrænset.
Jo længere ophold i lagen, jo stærkere smag.
Servering:
Hver person piller sit æg, skærer det igennem på langs, løfter
forsigtigt blommen ud og kommer salt, peber og sennep i
fordybningen, mængden er helt efter temperament. Derpå 10-12
dråber madolie og ca. 1 spsk. eddike. Blommen lægges på med buen

kalot, og man har nu 2 godbidder som hver indtages med fingrene i
en mundfuld.
Der bør serveres øl og snaps til.

”De æ glant mæ såen pa solec å naue smånaue te.
De æ som æ engle tisse jen å æ hjart.”
God appetit og skål…
Oldermanden, efter idé fra Ralf Conradsen fra ”drammen”

HVOR VAR DET ALTSÅ EN HYGGELIG
SCT. HANS I 2006

VI GLÆDER OS TIL DEN I 2008…..
Pernille fra det skarpe sving.

Referat af generalforsamlingen i Thorøhuse
Forsamlingshus fredag d. 15. feb. 2008.
1. Valg af dirigent.

Niels Nielsen blev valgt.

2. Formandens beretning.

Formanden oplæste sin beretning, der blev godkendt.

3. Forelæggelse af regnskab.

Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt.

3a. Forsat opretholdelse af
byggekredit.

Kassereren fremlagde spørgsmålet for general-forsamlingen,
der ikke havde indvendinger.

4.Indkomne forslag.

Ingen forslag modtaget.

5. Valg af bestyrelse.

Preben Petersen – genvalgt.
Jeppe Nielsen – genvalgt.
Paula Fallesen – genvalgt.
Anja Larsen – genvalgt.
Eva Christensen (suppleant) –
genvalgt.

Valg af revisorer

Kurt Petersen og Birte Hansen
–begge genvalgt.

Valg af revisorsuppleant

Villy Marcussen – genvalgt.

6. Eventuelt.

Enkelte spørgsmål blev drøftet.
eks forespørgsel om evt. nye
aktiviteter. Sådanne skal vedtages på en ekstraordinær
generalforsamling
.

Forslag om en kontingentforhøjelse mod at huset kun kunne lejes af
medlemmer. Ikke umiddelbar tilslutning.
Debat om proceduren omkring salg af ålegilde-billetterne. Umiddelbart
ingen mere retfærdig metode end den nuværende, der herefter
fortsætter.
Det blev taget til efterretning, at bestyrelsen bør være bedre til at
informere løbende.
Jeppe

”LÅNESIDE”
Thorøhuseposten åbner nu en ”LÅNESIDE”, hvor man kan
hjælpe andre i Thorøhuse ,med evt. lån af ”rystepudser”,
”boremaskine”, ”haveredskaber” eller en trailer” evt. med en chauffør”
etc.
Henvendelse til THORØHUSEPOSTEN med angivelse af tlf.nr. Så
sørger vi for at bringe det videre til vore medborgere i Thorøhuse i
den kommende avis.
Husk: NÅR DU HJÆLPER ANDRE , SÅ GLÆDER DU DIG SELV”.

Fra Bylauget
har vi modtaget en opfordring til IKKE at smide
HUSHOLDNINGSAFFALD i containeren ved forsamlingshuset, samt
ligeledes, ikke at ”DUMPE” mur-affald i sivene langs kysten af
Thorøvig. Ved den årlige STRANDRENSNING” kunne man
konstatere en del af overnævnte miljøsvineri ved kysten..
Også en venlig henstilling til ikke at afbrænde ”HAVEAFFALD” etc.
ved kysten af Thorøvig, (som i øvrigt også er forbudt ifølge Assens
kommunes miljøplan), men, som alle andre, bringe det til
GENBRUGSPLADSEN, til gavn for vort hårdt betrængte miljø.

Formandsberetning for året 2007. – Thorøhuse
Bylaug Generalforsamling.
Jeg vil starte med at sige tak til forsamlingshuset fordi de igen i år
vil huse os. Tak til alle dem som gennem året har støttet Bylauget /
fællesskabet i Thorøhuse på enten den ene eller anden måde . Det
er et af de år med det største antal medlemmer. Særligt
velkommen til de nyeste Thorøhuser , det er dejligt at se at der
kommer nyt liv i de gamle huse og at de fleste straks sætter deres
personlig præg på bygningerne Hurra for det for hvorfor skal det
hele være så ens. ?
2007 fik en masse nye ord til at poppe op på skærmen .
Landdistriks- råd & LAG ja der er fart på. Vi fik Merete og Bjørn
valgt ind i bestyrelsen på Laggen og mange tak til dem for det
arbejde de indtil videre har lagt i det , det er altid tungt at være på i
startfasen og Bjørn har meldt ud at der ikke mere er tid til overs og
det respekterer vi fuldt ud . Merete har haft et ben i begge lejre og
også brugt en masse tid på at fordybe sig i alle de cirkulærer og
bekendtgørelser som er spyttet ud fra ministerierne. Stor tak til dem
begge og vi er sammen med Forsamlingshuset reg. som en lokal
aktionsgruppe og er medlem af Landistriksrådet . Så vi er med hvor
det sker og hvor der er økonomiske midler der kan søges til , ja
næsten alt. Nu er det kun ideer og ildsjæle der skal til.
Men ud over det , ja så fik vi stranden renset og som altid blev det
til en vognfuld som kommunen altid velvilligt stiller til rådighed og
det håber vi også i år. Afslutningen var også på vanlig vis i ”huset ”
m. sponsorbrød fra Brian , kaffe ,øl & vand og sædvanlig hygge.
Badebroen kom ud med møje og besvær og på et nyt sted , med
ind- vielse og pressedækning og så forsvandt sommervejret bare,
øv-øv.
Og ikke nok med det, så tog vejrguder fat for vi havde glemt at tage
dem i ed mht. vinteropbevaringen , det meste blev sendt mod
Thorø af en storm ved årsskiftet og ligger pt. henkastet bag Keld`s
skure og har, af tekniske årsager , ikke fundet en bedre
vinterplads , men der er håb forude, og så er der jo heldigvis en ny
sæson som står for døren , og broformanden er ikke på valg, så jeg
formoder han har mod på endnu en tørn-Bjørn ,Tak for alles bidrag

til broen.
Bestyrelsen blev ved sidste generalforsamling pålagt at få løst
parkeringspladspolemikken en gang for alle og her har der været
afholdt et møde her i forsamlingshuset mellem formanden for
Teknisk Udvalg og 2 embedsmænd og sagen blev belyst over for
dem .
Deres helt klare holdning er at det bare skal køre som det gør nu
og det er der flertal for i bestyrelsen at følge. Her blev de
sædvanlige punkter drøftet dvs. trafiksikkerhed , gadelys ( her
kom der en
ting frem at det lys der er på de private veje givet bliver pålagt de
lodsejere at vedligeholde / drive .) og her er der for mange år
siden fra Thorøhuse Sygekasse overdraget et anseeligt beløb til
udbygning, renovering af gadelyset i Thorøhuse , så mon ikke det
beløb følger med med renters rente , ( ca. 70.000,- kr? ) , der er
ønske om oplysninger på gamle stier idet der pt. er en kortlægning
i gang.
Trafikforhold v genbrugspladsen løser måske sig selv. Den flyttes
givet vis inden for en overskuelig tid. Der er enighed om at det
årlige møde bliver en tilbagevendende begivenhed også i den nye
kommune.
Toni`s vinterjazz har som sædvanligt haft et rigtig pænt besøg og
han vil også orientere om Bylauget hjemmeside som han og Lars
har fået kreeret.
Sluttelig vil jeg kort orientere om ” hughuset ” som Gunner og Finn
Nanke har bragt på banen, som et fælleshus / værksted til at
være i , samt opbevare reskaber ol. Men i erkendelse af at der
også er sociale opgaver som ikke løses af det offentlige, andet end
i meget beskedent omfang, har 5-7 personer tilkendegivet deres
interesse i at deltage i en arbejdsgruppe og er der nu andre her
som også har den interesse, så kan de hen- vende sig til
undertegnede og der indkaldes til første møde i næste uge, og det
vil være en arbejdsgruppe i Bylauget`s regi. Det bliver spændende
at se hvad der kan komme ud af det..

Til sidst vil jeg minde om den årlige strandrensning d. 8 april kl. 19
m. efterfølgende kaffe , kage, øl & vand.
Niels
Generalforsamling fortsat: 4. april 2008
Dirigent:: Otto Malmose
Herefter kunne en enstemmig generalforsamling godkende
formandens beretning uden bemærkninger.
Årsregnskabet gav ligeledes ikke anledning til nævneværdige
bemærkninger.
Ingen nye forslag fra bestyrelsen, men fra salen kom et forslag om
indkøb af blomsterløg til udplantning rundt om i Thorøhuse ,stor
tilslutning fra salen til dette forslag. Bylaug indkøber og betaler (ca.
3oookr.)
På valg til bestyrelsen var Niels Nielsen og Lilian Jensen, begge
modtog genvalg.
Suppleanterne Brian Myntmann og Søren Poulsen, modtog
ligeledes genvalg.
Fastsættelse af kontingent 75 kr. vedtaget.
Revisor modtog genvalg.
Under punkt evt. Forslag om en containerordning ved
forsamlingshuset efter en del debat, enighed om at videregive
ideen til arbejdsgruppen omkring ”HUGHUSET”
Også ønsker om at få opsat borde og stole eller bænke på
græsarealet ved forsamlingshuset, dette vil der blive arbejdet på.
Herefter kunne formanden takke forsamlingen for god ro og orden
og en tak til dirigenten, og en opfordring til salen om at ”indtage”
baren og herved støtte vort forsamlingshus, dette blev
imødekommet fra salen.

Ref: Tony

FRA VEJLE AMTS FOLKEBLAD ER LÆST FØLGENDE
FORSLAG !!!!!!!

Uffe

I have a dream….
Jeg har en drøm som kun I kære rygere kan hjælpe mig med.
Jeg drømmer om at mit overtøj ikke lugter af røg når jeg har
været i vores forsamlingshus.
Efter det ikke er tilladt mere at ryge inde i salen, er mange
rygere fortrukket til gaderoben, hvor der nu ryges. Jeg kan godt
forstå det kan være en kold omgang at skulle ud i alt slags vejr
for ar ryge, det er der dog nogle der gør.
Når jeg nu kommer hjem fra et arrangement i forsamlingshuset
lugter mit overtøj altid af røg og det er ikke så rart.
Det er jo ikke alt tøj der kan komme i vaskemaskinen, ja noget
overtøj skal renses.
Måske kunne der komme en markise eller lign. op for vind og
vejr, så I kunne ryge i tørvejr.
Jeg håber min drøm kan gå i opfyldelse.
Venlig hilsen
Elsebeth Bertelsen
Bådstræde 3

Da verden gik i sort
Millioner af mennesker verden over slukkede for lyset i en time
lørdag den 29 marts, for at vise deres bekymring over den globale
opvarmning.
Vi havde i vores husstand fulgt klima og miljø organisationers
opfordring til i en time mellem kl. 20 og 21 at ”sluk lyset”,
Vi havde set i TV avisen kl. 19 hvordan London, Sydney, Tokio
ovs. fulgte opfordringen, og efter at havde mørklagt vores hus, fik
vi den gode ide at gå en tur i vores ”mørklagte” by, måske møde
andre der havde fået samme ide.
Men ak….. da vi trådte ud på vejen lå byen badet i gadelampernes
skær og efter ½ times ensom vandring rundt i Thorøhuse
konstaterede vi, at ud af de hen ved 110 husstande, så vi nok kun
5 steder, der lige som os havde fulgt opfordringen!
Der var fuldt blus på lampen alle steder, ja i et svagt øjeblik blev vi
i tvivl om vi havde misforstået datoen, men DET havde vi ikke.
Et blik ind mod Assens by, viste en by ligeledes badet i lys,
tankevækkende, når selv samme kommune prøver at få borgeren
til at være mere miljøbeviste.
Vi blev dog ret hurtige enige om, at folk i Thorøhuse ikke havde
hørt eller set opfordringen fra verdensnaturfondens til en
verdensomfattende kampagne til ”sluk lyset” i en time.
Således lettede, og lidt opløftet, vendte vi tilbage til vort mørklagte
hus, med tilliden til vore medmennesker i behold.
En opfordring til Bylauet til næste års kampagne ”sluk lyset”.
Måske skulle vi alle mødes på drejet med hver sin fakkel, for at
være med til at markere, at vores energiforbrug er en væsentlig
årsag til de klimaforandringer der sker, og dermed en øget global
opvarmning.
Venlig hilsen
Elsebeth Bertelsen
Bådstræde 3

FRA THORØHUSE TIL MARITIM EFTERSKOLE…

Julie Storm Larsen
Thorøhuse

Da jeg var 9 år, begyndte jeg at sejle optimist i Assens Sejlklub,
men efter nogle år med den samme træning kunne jeg ikke rigtig
lære mere der, men jeg kunne godt lide at sejle, så jeg blev ved.
Men efter 7-8 år, hvor der var kommet nye sejlere og nye trænere
til, indså jeg at jeg var bedre end de nye trænere der var kommet til,
så derfor besluttede jeg lige så stille at holde op.
Der gik nogle år, hvor jeg ikke sejlede, og jeg savnede det rigtig
meget hver dag. Nogle gange overvejede jeg at tage ned i
sejlklubben og starte forfra, men jeg vidste godt det ikke ville ske og
jeg blev også for stor til optimisten, så jeg tænkte egentlig bare, at
jeg aldrig ville komme til at sejle igen.
Men så kom ideen med at gå på efterskole frem, og jeg valgte at
tage af sted til Østjylland, hvor Hou Maritime Idrætsefterskole ligger.
Jeg var med mine forældre oppe at se på skolen, og jeg tror de var
ligeså vilde med skolen, som jeg var.
På skolen er der en friluftslinie, en idrætslinie med fodbold og
håndbold og så selvfølgelig en sejlerlinie. Jeg startede på skolen,
fordi at jeg gerne ville på efterskole, og fordi at det var min chance
for at begynde at sejle igen.
Der er to sejlerlærer tilknyttet sejlerlinien, som begge er meget
dygtige sejlere og undervisere. Sejlerlinien råder over to motorbåde
og cirka 12 Svendborg Senior kølbåde med hver 3-4 personer som
besætning. Når det bliver efterår, tager vi bådene op, og gør dem
klar, til sejlsæsonen starter igen.

Når det er gjort, begynder vi på at tage SRC-certifikat (VHF), som
kun tager en weekend, og så starter duelighedsundervisningen. Da
vi begyndte, forstod jeg ingenting af det, men regnede med, at det
kom, som tiden gik. Men efter omkring tre måneder, hvor jeg havde
siddet hver linietime og arbejdet med det, kunne jeg stadig ikke
finde hoved og hale i noget af det. Det gik mig så meget på, at jeg
helt opgav til sidst. Men så to uger før den teoretiske prøve, tog den
ene lærer mig med ud, og prøvede at lære mig det hele sammen
med tre andre, som heller ikke kunne finde ud af det. Så det var på
de to sidste uger, jeg lærte alt det teoretiske. Jeg havde faktisk den
indstilling, at hvis jeg dumpede, så kunne det være lige meget. Jeg
var efterhånden blevet helt ligeglad med det duelighedsbevis. Men
jeg bestod, og det fik mig til at se godt på det igen. Så gik der
omkring en måned igen, og vi søsatte bådene, og så kom den
praktiske prøve. Den bestod jeg også, så i dag har jeg indset at det
lønner sig, ikke bare at give op på halvvejen. Nu har jeg både SRCcertifikat og duelighedsbevis. Det havde jeg aldrig regnet med.
Nu skal vi så rigtig i gang med at sejle igen, og i næste uge skal vi
på en uges sejltur. Ligesom vi skal igen i uge 23 og i uge 25 og så
er det slut med sejlads for dette skoleår.
Det er dejligt at sejle igen efter nogle år uden noget sejlads. Men
nu slutter efterskoleåret om 2 ½ måned, så bliver det nok også slut
med sejladsen igen. På den anden side så har jeg jo både et SRCcertifikat og et duelighedsbevis, og jeg håber da ikke, at de skal
ligge og samle støv i en skuffe.
Men hvert fald forsvinder jeg ikke helt fra det maritime, da jeg har
besluttet at uddanne mig som bådebygger efter sommerferien, så
det bliver også spændende at komme i gang med.
Julie Storm Larsen
Skolebakken 5
Thorøhuse

TELEFONLISTE
BYLAUGET:

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

NIELS NIELSEN
LILLIAN JENSEN
BOLETTE EGGERS
MARGRETHE VESTERGAARD
TONY CHRISTENSEN
SØREN POULSEN
BRIAN MYNTMANN

64714661
62623721
64712674
64713868
63710274
64722910
64712097

FORSAMLINGSHUSET: www.thoroehuse.dk
FORMAND:
KASSERER:
SEKRETÆR:
MEDLEM:
MEDLEM:
MEDLEM:
MEDLEM:
SUPPLEANT:

PREBEN PETERSEN
JOHNNI JENSEN
PAULA FALLESEN
JEPPE NIELSEN
OLE NIELSEN
FINN NIELSEN
ANJA LARSEN
EVA CHRISTENSEN

64711751
64713651
64714577
64711053
64711044
64713342
64712876

