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Thorøhuse, en dag i januar 2009

Kære læser.
Så er vi startet på 2009 og i vores lille samfund er der allerede gang
i nye tiltag såsom Huggehus. Det bliver spændende om det skal
lykkes, men det vil vi få en indikation på, når Huggehusudvalget har
holdt informations møde i forsamlingshuset d. 1. februar.
Det er flot, at der i sådan et lille samfund, er kræfter til at lave så
mange tiltag. Dette gælder også vores jazz og folkemusik. Ålegilde,
loppemarked, julestue, cabaret og banko m.m.
Et snapselaug med busture til Tyskland og en folkemusikgruppe er
det også blevet til.
Håber der er styrke og lyst til at fortsætte de mange tiltag.
Hanne

THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF
THORØHUSE BYLAUG

Ansvarshavende
Redaktør:
Hanne Yderstræde
Thorøhusevej 40
Tlf. 6471 1008 / 3028 1008
Hanne.yderstraede@privat.dk
Reporter/
Teknisk konsulent:
Tony Christensen
Bådstræde 3
Tlf. 6371 0274

Søndag d. 1.2 kl. 14.30

Huggehus-møde

Fredag d. 20.2 kl. 18.00

forsamlingshusets generalforsamling

Lørdag d.21.2 kl. 20.00

koncert

Fredag d. 27.2 kl. 20.00

premiere, cabaret

Lørdag d. 28.2 kl. 20.00

cabaret

Søndag d. 1.3 kl. 13-17

loppemarked

Torsdag d. 12.3 kl. 19.30

sangaften for alle

Torsdag d. 26.3 kl. 18.00

bylaugets generalforsamling

Lørdag d. 28.3 kl. 20.00

koncert

Fredag d. 3.4 kl. 20.00

Jazz med Mississippi Stompers
(spisning kl. 18.00)

EFTERLYNING.
For meget lang tid siden, lånte jeg en dvd af Anette og Palle Isaksen.
Den er optaget af et japansk TV hold, og der er klip fra Thorøhuse.
Jeg videre-lånte den dvd til nogle herude som gerne ville se den, men
jeg kan ikke huske hvem??? Jeg håber, at de der har lånt den, vil
levere den tilbage til mig hurtigt, så jeg kan få givet den videre til
Anette og Palle, og få lettet min dårlige samvittighed.

HVEM LÅNTE DEN DVD FOR LÆNGE SIDEN??
Hanne Yderstræde

CABARET- TID

Her midt i vintertiden, Januar 2oo9, er cabaret holdet i fuld gang
med prøverne.
Fra scenekanten her i forsamlingshuset hvor holdet øver to gange
om ugen Kan ”instruktøren” melde alt vel.
Indtil dato, har vi været forskånet for sygdom blandt aktørerne,
holdet er veloplagte, Stemningen i top, selv hos den, til tider
hårdtprøvet instruktør.
Der arbejdes lige nu med den sidste læseprøve indlæring, snart skal
musikken på plads og aktørerne op på scenen til den ordinære
”personinstruktion” samt sceneprøver.
Så vi er alle ret fortrøstningsfulde med hensyn til konceptet omkring
vores forestilling, som igen i år vil være på ca. halvanden time.
Som allerede nævnt, er der Verdenspremiere fredag den 27
Februar kl. 2o.oo i vort forsamlingshus, samt lørdag den 28
Februar ligeledes kl. 2o.oo, som er en ekstraforestilling, efter
opfordring fra alle dem der sidste år gik forgæves.
Forsalg af billetter sker fra den I8 Februar hos EXPERT i Assens.
Så kære alle jer trofaste publikummer, sæt et stort kryds i jeres
kalender, så I kan sikre jer en af de eftertragtede billetter til årets
cabaret i Thorøhuse.
Vi på holdet, glæder os til at se jer og ikke mindst til at fremføre
vores cabaret for jer
PÅ GENSYN 27 og 28 FEBRUAR KL. 2o.oo
CABARETHOLDET……….

Så havde vi endnu en fin tur til det tyske, hvor snapse-lauget
blev lettet lidt for deres smagsprøver.
Dog må jeg sige, at tidspunktet nok ikke var særlig godt valgt. Der var
SÅ MANGE ANDRE PÅ INDKØBSDAG DENNE JULE-SØNDAG. Så næste
juletur til Tyskland, bliver nok lagt i november, hvor vi så måske kan
være heldige at få en indkøbsvogn…
Men, turen var fin, og de trætte fra Jeppe´s fest dagen før, holdt ud i
fin stil… næsten da !
Næste tur til det tyske bliver en sommertur med madpakker,

Til snapselauget & Co.
Tusind tak for en hyggelig tur til
Tyskland d. 7. / 12.
Hilsen: Bent Østergaard, Assens.

Jo længere tid man bor i Thorøhuse, jo mere går det op
for én hvor dejligt her er – ikke kun byen, men også naturen
omkring og ikke mindst selve Thorø. Et ”paradis” på jord som også
er kendt af mange andre end os og sådan skal det være. Vi har ikke
eneret på den natur der omgiver os – der er mange der benytter sig
af muligheden for at nyde omgivelserne ved Thorøhuse og de skal
være velkomne.
Ulempen er, at de besøgende (det være sig lejere på Thorø, i
forsamlingshuset, lystfiskere eller blot ”turister”) jo som oftest
kommer i bil, og det giver en voldsom belastning, trafikalt og
miljømæssigt, som byens gade slet ikke er dimensioneret til. Jeg
tænker her specielt på vore bysbørn på Jacob Gades Vej og Drejet.
Hvilke muligheder har vi for at afhjælpe denne belastning (hvis
ellers der er enighed om at der er tale om en belastning). Som jeg
ser det, er det kun udlejning af vores veldrevne forsamlingshus der
evt. kan begrænses. Der er jo ikke noget at sige til at også folk
udefra gerne vil holde deres familiefester i disse dejlige omgivelser
og forsamlingshusets vedtægter har ikke begrænsninger mht hvem
der kan leje. Vi har selv, før vi flyttede hertil, med stor fornøjelse
benyttet os af denne mulighed.
Jeg har intet kendskab til i hvor høj grad forsamlingshuset bliver
udlejet til ikke herboende og dermed heller ikke om problemet har
en størrelse der berettiger til at vi ser nærmere på reglerne for
udlejning, men hvis vi antager at der faktisk udlejes en del til ikkeherboende og at det er noget vi ønsker at begrænse, ser jeg
forskellig muligheder:

Den mest vidtgående ville være at begrænse udlejning til kun at
kunne ske til aktive medlemmer af forsamlingshuset (med de
nuværende regler kan kun borgere med fast bopæl optages som
aktive medlemmer).
En mere lempelig tilgang kunne være, at lejere der ikke er aktiv
medlem, kun kan leje forsamlingshuset max et ½ år inden lejemålet
afvikles, således at aktive medlemmer forfordeles – det vil
utvivlsomt også virke begrænsende.
En begrænsning af udlejning vil jo naturligvis have nogle
økonomiske konsekvenser. For at sikre at vi ikke skyder os selv i
foden, er det derfor nødvendigt nøje at vurdere hvad en evt.
begrænsning vil betyde økonomisk og hvordan man løser det, hvad
enten det skal ske med kontingentforhøjelse, forhøjelse af leje eller
andre løsninger.
Jeg håber at bestyrelsen er enig i, at ovenstående er en diskussion
værd og at de på førstkommende generalforsamling vil redegøre for
omfanget af udlejning til ikke herboende, samt hvilken betydning
det har økonomisk.
Afslutningsvis vil jeg ikke undlade på egne vegne (det kan nemlig
ikke gøres for tit) at sige tak til såvel bestyrelsen som andre frivillige
der er engageret i forsamlingshuset og deres mange arrangementer
(musik, ålespisning, banko osv). Det er imponerende, at et lille
samfund som vores, kan opretholde et sådant aktivitetsniveau.
Bjørn
Thorøhusevej 40

… fortsat

HJÆLP DINE BYSFÆLLER I NYHUSE OG THORØHUSE

”kvarter i”
Helnæsbussen og dens pragtfulde Kalle kører ikke ret tit, og det er
uheldigt for vores lille samfund. At prisen også er steget voldsomt, og
at pensionister ikke mere kan køre gratis med, forstærker vore
problemer.
Vi kører faktisk tit til Assens ene mand / kvinde og retur. Ser man i
bakspejlet, så er der ofte flere af vores naboer i kølvandet. Hvorfor
ikke lave samkørsel på frivillig basis…
Hvis alle kan og vil være sociale og tilpasse at køre til og fra Assens
klokken kvarter i 7-8-9 og så videre, så har vi opnået meget.
Eksempel: du skal til byen og afventer lige med at køre til kvart i....
Så kører du ind på ”huggehus-pladsen” og ser om der er nogen der
har behov for et lift. Er der ingen, så har det kun kostet dig en ringe
ulejlighed.
Når du kører hjem fra Assens, prøver du om du kan tilpasse tiden til
”kvart i”.
Du runder så lige bagsiden af Brugsens OK tank, og ser om der er
passagerer til Thorøhuse som vil ha et lift.
På en telefonpæl i Nyhuse hænger vi så en vandfast kopi af en arm
og en rød tommelfinger. Et træk i en snor og armen ”stopper” for
endnu en glad passagerer.
Folk skal naturligvis køre når der er behov for det, men de fleste af os
kan nok godt ofre os og lige tilpasse vores kørsel til ”kvart i”.
På den måde undgår vi også, at vi standser folk som går tur, og
spørger om de vil køre med.
Måske er det en tosset ide, men det koster jo ikke noget at prøve.
Gunnar Jacobsen

Vivians englebod havde mange kunder.

”Oldermanden” sad klar til snapsesmagning.

Søndag d. 1 marts er der loppemarked i
forsamlingshuset.
Man kan købe en stand / bord for 25,- ved
henvendelse til Dorthe, Skolebakken 3,
64713651.
Der vil også komme opslag i Lokalavisen så
de handlende fra Assens og andre steder,
kan købe en stand samt komme og handle.
Døren er åben for gæster / købere kl. 13.00-17.00. For de der har
en stand, er døren åben kl. 11.00.
Dorthe

Sangaften i Forsamlingshuset
En rigtig hyggelig aften i Huset.
Veloplagte musikere og glade og syngende gæster.
Brian have sponsoreret boller og småkager, og vi havde en
gevaldig hyggelig aften.
Synd for de der ikke kunne deltage, men Tony og Ejner meddeler, at
de laver endnu et arrangement i foråret (se andetsteds i bladet),
hvor vi håber der er plads til alle de sangglade thorøhusere.
Mød endelig op til denne sangaften, du bliver ikke snydt.
Endnu engang tak til arrangørerne.
Bjørn & Hanne

Hvad en hundeluftetur kan føre til...
For snart 2 år siden tog Jørgen og jeg fra vores tidligere hjem i
Assens til Thorø Huse for at lufte hund i den skønne natur. En smuttur
hen ad Fiskemaen og Barkegryden viste et Til-Salg-skilt på en yndigt
stråtækt hus (Barkegryden 2), og efter et par besøg i huset, var vi
solgt til stedet - vi måtte bare have det hus! Da vi skulle have afviklet
vores bolig inde i Assens inden flytningen, benyttede vi i starten huset
som weekend- og feriehus, men vi har nu boet her i byen siden
påsken 2008 - og har ikke fortrudt flytningen et eneste sekund. Der
falder nemlig en helt speciel ro over én, når man kører forbi stranden
v/Nyhusene, passerer byskiltet og ankommer til Thorø Huse.
Familien tæller Jørgen, oprindeligt kommer fra Assens, Mette,
oprindeligt fra Båring v/Middelfart, lille Jonas på ca. 2 mdr., og vores
2 hunde, Golden Retrieverne Honey og Bianca. Vi har lidt rødder til
Thorø Huse, idet Jørgens farfar var tidligere bager Laurits Jensen på
Jakob Gades Vej, og Jørgen således har tilbragt en del af
barndommen herude. Jørgen arbejder i Vestfyns Bank inde i Assens,
og bruger lidt fritid ude på golfbanen. Mette arbejder ved Anker
Andersen i Tørring (men er pt. hjemme pga. barsel), og har heste,
specielt dressurridning, som interesse. Lige for tiden har Jonas'
ankomst dog sat alle fritidsinteresser på midlertidig standby. Da vi
flyttede hertil, kendte vi kun et par stykker i byen - men vi er blevet
særdeles godt modtaget og føler os allerede nu som "rigtige Thorø
Husere" (selvom der nok går det meste af en generation, før vi kan
regnes som sådan).
Med 2 hunde giver det sig selv, at vi hver dag tilbringer en del tid på
Drejet, og det er altid hyggeligt at møde naboer, andre hundeluftere
og naturelskere, og at følge livet på vandet. Vi glæder os til at
møde og lære at kende endnu flere af jer - forhåbentlig får vi
mulighed for at deltage i flere af de hyggelige fællesarrangementer i
forsamlingshuset end hidtil.
Hilsen Jørgen, Mette, Jonas og vovserne.

Efter en fin indvielse af ”huggehuset”, hvor rigtig mange
Thorøhusere og Nyhusere mødte op, blev der nedsat
en styregruppe,
en gruppe for de der vil donere værktøj,
samt en gruppe af beboere som vil hjælpe med at
istandsætte huset.
Vi håber at endnu flere vil melde sig til de to sidstnævnte grupper.

Styregruppen har nu konstitueret sig således:
Formand: Palle Isaksen, tlf. 4017 4810 – mail: pisa@pisa.dk
Finn Nancke
Preben Hansen
Lise Arnecke
Uffe Pihl
Henning Weber Nielsen
Jørgen Jensen
Henrik Ullum

Gruppen inviterer til møde i forsamlingshuset

SØNDAG D. 1. FEBRUAR KL. 14.30. Her er
følgende emner på dagsordenen:
•

Konkret tilslutning fra borgerne

•

information om økonomi, driftsudgifter m.m.

•

hvordan skaffer vi pengene

•

Projektets videre forløb

Det er helt afgørende for de næste skridt, at dette projekt har en solid
forankring hos områdets beboere og daglige brugere, så visioner og
økonomi er bæredygtigt.
Vi håber, at ALLE Thorøhusere og Nyhusere vil komme i Huset denne
eftermiddag.

Du har stadig chancen
...for at melde dig ind i forsamlingshuset.
Tilmelding kan ske til John Jensen, Skolebakken 3,
tlf. 6471 3651.
Girokort er endnu ikke runddelt, så skynd dig at blive
medlem af vores FORSAMLINGSHUS

Formålsbeskrivelse for huggehuset.
Huggehuset har som formål at være det fysiske samlingssted for
udvikling af interesseprojekter for borgerne i Torø Huse og Nyhuse.
Visionen er at fremme sammenhold, kommunikation og fællesskab
som grundlag for at området fortsat udvikler sig som et attraktivt
boligområde, med tilbud om sociale, kreative, kulturelle og fysiske
interesseprojekter.
Husets fysiske rammer udgør dermed et borger- og aktivitetshus,
hvor aktiviteter foregår, samt er en ”rugekasse” for nye idéer.
Huset spænder fra at indeholde værksted og mødelokale, hvor
aktiviteter foregår, til at være et opbevaringssted for fællesskabets
redskaber og værktøj m.v., som borgerne kan låne. Huset er de
sociale og kreative netværks samlingspunkt, hvor idéer om nye
aktiviteter kan sættes i gang, og interesserede kan tilslutte sig
projekterne.
Informationer om aktiviteter og idéer samt andre borger-relationer
synliggøres her.

REFERAT fra huggehusmøde:
Deltagere: Finn Nancke – Lise Arnacke – Palle Isaksen – Preben
Hansen – Uffe Pihl – Henning Weber – Jørgen Jensen –
Henrik Ullum (kom lidt senere)
Fraværende: ingen
Andre deltagere: ingen
Efter formandens velkomst foreslog Jørgen, som ny deltager i
Styregruppen, en præsentationsrunde.
Der var udsendt dagsorden. Desuden et oplæg til
formålsbeskrivelse og oplæg til bestyrelsens konstituering,
som blev gennemgået.
Formålsbeskrivelsen blev godkendt.
Oplægget til ledelse, udvalgsposter og konstituering blev
gennemgået, men da mødedeltagerne var fokuserede på
hovedproblemområderne
finansiering af købet
økonomien ved driften
spørgsmålet om tilstrækkelig opbakning blandt områdets beboere (brugere)
løb debatten løbsk uden beslutninger og uden at holde sig til
dagsordenen.
Dog anførte Jørgen, at en bestyrelse på 8 personer nok var
uhensigtsmæssig stor (hvilket mødets forløb reelt bekræftede).
Desuden var en konstituering omkring de aktivitetsområder, som er
betinget af, at vi får købt huset og projektet realiseret, ikke så
aktuelt p.t.

Økonomi
Debatten koncentrerede sig om følgende hovedpunkter:
•
finansiering af købet
•
finansiering af driften
•
finansiering af renovering
Jørgen redegjorde for, hvordan han som professionel bankmand og
kreditgiver vurderer en låntager. En långiver vurderer det belåntes
værdi som sikkerhed for lånet, samt låntagers fremtidige evne og
vilje til at betale renter og afdrag og dermed at afvikle lånet.
Han vurderede, at husets værdi gav god dækning for at
lånefinansiere, men p.t. var det ikke konkret nok, om der er den
nødvendige opbakning i området. Det er positive ord og holdninger,
men det er jo gratis og uden betalingsforpligtelse.
Han havde undersøgt muligheden for lån hos kreditforening, som de
adspurgte har sagt nej tak til.
Banken kan på visse betingelser lånefinansiere købet. Betingelserne
går især på evnen til at betale renter og afdrag, hvor vi med en
rente på 7-8% af 325.000,- står med en årlig renteudgift på ca.
25.000,-.
Palle anførte, at et hus, som kan bruges året rundt må påregne
udgifter til varme, el, vand, renovation, forsikring og ejd.skat på et
tilsvarende beløb – dvs. niveauet 25.000,Preben anførte, at huse ejet af foreninger vist kunne søge om
fritagelse for ejd.skat. Han havde en kontakt på kommunen, som
han ville forhøre sig hos.
Dermed kunne hurtig hovedregning nå frem til en årlig betaling fra
brugerne til driften være kr. 500,- ved 50 brugere – eller kr. 1.000
ved kun 25 brugere. Tilsvarende beløb til renter oven i ved
lånefinansiering.
Dette er markant højere betaling, end det koster at være med i
Bylauget og Forsamlingshuset. Hvor mange vil det?

Muligheden for at få borgerne til at låne eller forære et bidrag til at
finansiere købet, så vi ikke har en renteudgift, blev drøftet og hver
enkelt kom med sit gæt på, hvad vi kunne forvente der.
Konklusionen var, at vi holder et informations- og
tilmeldingsmøde i Forsamlingshuset snarest muligt, hvor vi
får kontante tilmeldinger til
•
hvem vil tilmelde sig som bruger og dermed betalingen af
kontingent
•
få folk til at give et skriftligt tilsagn om at ville bidrage
med lån eller gave (købe et andelsbevis)
•
få projektet klart forankret med bindende tilsagn
Preben, Finn og Palle påtog sig som arbejdsgruppe at stå for
dette arrangement.
Overtagelsesdato.
Da vi tidsmæssigt føler os for presset til at kunne gennemføre købet
med overtagelsesdato 1. marts, blev det besluttet, at Finn
kontakter sælger om at udskyde overtagelsen til senest 1.
juli 2009.
Andet.
Lise arbejdede med en ansøgning om tilskud fra Velfærdsministeriet
med frist 15. januar.
Behovet for at der en ”ansvarlig” som ansøger og modtager af
tilskud førte igen til, at der er behov for en mere konkret forankring
af projektet hos borgerne. Så man kan skrive ”på vegne af en
forening under stiftelse”.
Mødet blev herefter afsluttet af primært tidsmæssige grunde.
Palle Isaksen
4017 4810 – pisa@pisa.dk

Stednavnenes oprindelse!
Er Thorø, Thors ø? - Svaret er NEJ!
Burde Thorøhuse staves med h? - Svaret
er ubetinget JA!
Forklaringen er følgende:
I årene 1185 til 1208 skriver klerken Saxo Grammaticus storværket ”
Gesta Danorum” om Danernes bedrifter, som beskrives i sagn og
historie frem til år 1185.
Herunder omtales Thoroe Major (d.v.s. Store Thorø), som er Thurø ved
Svendborg samt Thoroe Minor (d.v.s. Lille Thorø), som er Thorø ved
Assens.
Endvidere er øerne beskrevet med samme benævnelser i Valdemar II
Sejrs Jordebog fra år 1231.
Nu vil det være meget nærliggende at kæde oprindelsen af navnene
sammen med guden Thor fra den nordiske mytologi, som også Harald
Plum gjorde, da han så kunstneren Carl Johan Bonnesens gipsmodel
modelleret i 1892 ved forårsudstillingen på Charlottenborg 1918 af det,
der senere skulle blive til kolossalskulpturen ”Thors kamp med
Jætterne”.
Den 2 maj 1921 underskriver H.P. aftalen med C.J.B. aftalen om at
udføre og skabe monumentet, som blev honoreret med 2,3 millioner
nutidskroner, med afsløring og indvielsestalen holdt af kulturprofessor
Hans Brix på Thorø lørdag den 3. juli 1926.
Men navnet på øen har en helt anden oprindelse, der er de romantiske,
der mener, at kunne udlede navnet på øen af vikingetidsnavnene Th ri,
som er et mandsnavn eller Thora, som er et kvindenavn.
Men nej, stednavneforskerne mener ret præcist at oprindelsen kommer
af den olddanske terrænbetegnelse thõr eller thõra, som betyder
forhøjning, herefter kan der konkluderes, at Thorø navnemæssige
oprindelse er en forhøjning i søen, men det skal staves med h.

De mange overleveringer igennem generationerne blandt
Thorøhuserne med at kæde Thor sammen med Thorø, vil være synd
at aflive, så fortæl blot videre til de næste generationer, hvis der er
nogle gode drabelige historier at videregive til de kommende
generationer.
Thorøhuse er opstået som fiskerleje ca. år 1700, fiskerne var
husmænd og daglejere primært fra Saltofte, der prøvede at skaffe
sig et udkomme til livets opretholdelse, de bosatte sig ved det, der
blev til Thorøhuse
År 1682 er en af de første gange Thorøhuse er nævnt, her som Tore
Huuse, senere Thurøe Huuse, i år 1844 Thorøhuse. resulterede
i endnu en fejltagelse, han ville gerne sætte sten som
mindesmærker, og han fik i år 1926 udvirket, at der blev fremstillet
en sten, til minde over en begivenhed med nogle af sagn- kongerne,
som H.P. mente havde fundet sted på hans ø, Thorø,
kulturprofessor Hans Brix måtte verificere historien og fortælle
Harald Plum, at det var på Thurø, at dramaet havde fundet sted,
kort fortalt: Sagnkongen Halfdan havde 2 sønner, Roar som var lille
og undersætsig af skikkelse, han fik landet at herske over, og efter
kildematerialet grundlæggeren af Roskilde.
Helge derimod, var høj og flot, men brutal af væsen, han fik øerne
og havet, hvor han nærmest udøvede en form for sørøveri, hvor han
kom frem røvede og voldtog han. På Thoroe Major (Thurø) voldtog
han en kvinde ved navn Thora, et barn blev undfanget, og datteren
Yrsa eller Ylva blev født.
Mange år efter kom Helge atter til Thoroe og Thora havde da
udpønset en hævnakt, ved at lokke datteren i armene på Helge, han
kunne ikke stå for den smukke unge kvinde, uvidende om det var
hans egen datter, i dette blodskamsforhold blev sagnkongen Rolf
Krake undfanget. Da Helge senere erfarede dette sygnede han hen.
Også den gang havde man et moralkodeks, overtrådte man det, fik
man et ilde rygte og var derefter en færdig mand.

Men Harald Plum havde jo fået udvirket stenen indhugget med
nedenstående tekst:

Han besluttede sig så for at opstille den på Thurø, hvor den
rettelig hørte hjemme, mod der på bagsiden af stenen blev
indhugget: Rejst af Harald Plum 1926.
Han bestilte en blokvogn til transporten og da den dukkede op i
Thurø by, var der ingen der vidste, hvad der var under opsejling,
så alle beboerne var noget forbavsede over at se denne leverance.
Man kontaktede sognerådsformand Clemmesen for at få en mulig
forklaring, men han vidste heller ikke noget, han kom imidlertid og
tog stenen i øjesyn, han synes den var flot og efter at havde talt
med Harald Plum, at den rettelig hørte hjemme på Thurø,
besluttede han at beholde den flotte sten, der siden har stået på
hjørnet af Rødbyvej og Rolf Krakesvej i Thurø by.
Lokalhistoriker
Esben Brage

Næste folkemusik koncert i Forsamlingshuset.
Anna Massie band (Sco)
Det næste arrangement i rækken af folkemusikkoncerter bliver med
den skotske pigetrio Anna Massie Band. Trioen har tidligere besøgt
Danmark og bl.a. Tønder Festival’en et par gange. De har i en snart
længere periode været i kikkerten til forsamlingshuset, men der er
mange ting, der skal passe sammen. Og nu kommer de så lørdag d.
21. februar kl. 20. Billetter i forsalg hos Expert Jensby, Assens.
Trioen har modtaget en flere priser jf. nedenstående.
With a “friendly, engaging and highly musical stage presence,” this
band is on the up, as their increasing array of nominations and
awards proves: nominated for “Best Up and Coming Act” at the
2004 Scots Trad Music Awards, Anna’s nominations for the
“Horizon” award at the 2005 BBC Radio 2 Folk Awards and “Best
Instrumentalist” at the 2005 Scots Trad Music Awards, and “Best
Folk Band” at the Scots Trad Music Awards in 2006.
Se også:
www.annamassie.com
www.myspace.com/annamassie
Jeppe
I Danmark stiller man for 250.000 kr. bil i indkørslen, fordi der ikke
er plads i garagen, hvor den punkterede trillebør, de slidte
vinterdæk og den 12 år gamle plæneklipper er låst inde….
I Danmark bruger man gladelig for 10 kr. ekstra benzin, for at finde
en tank hvor man sparer 8 kr. ved at tanke op…..
I Danmark tror folk de lever sundt når de bestiller en dobbelt
cheeseburger, en stor pommes frites og en cola LIGHT….
Oldermanden

SANGAFTEN DEN 12 MARTS
Efter den vellykkede ”Sangaften” i November, har der været
mange opfordringer til at lave en ny sangaften med gruppen ”ØST
WEST”
Derfor forsøger vi os endnu en gang med en sådan aften, med det
lønlige håb om, at der vil indfinde endnu flere deltagere der
sammen vil synge af hjertens lyst.
ØST WEST gruppen vil sammensætte aftenens program, og ind
imellem underholde med små musikalske indslag.
Der vil være kaffe og brød til at vederkvæge de rustne stemmer.
Skulle der være behov for at blødgøre stemmerne med øl og vand,
kan det købes i baren, kaffen giver vi.
Al dette, for en symbolsk 2o kr.
Det er et arrangement som både Bylaug og Forsamlingshus står
bag, og vi håber at se rigtig mange denne aften, hvor vi skal synge
så det runger helt til Assens.
På gensyn den 12 marts kl. 19.30, det er en torsdag, så der er ikke
noget i TV i går glip af.
På og med ”sanghilsen” Tony.

Så blev der igen spillet op til dans med svingende jazz musik.
Mississippi Stompers spillede folk ud på dansegulvet, og efter
Dorthes gode mad, var det godt at komme ud at røre sig på
dansegulvet.
Vi glæder os til at opleve dette svingende jazzband igen 3. april
Advokaten:
Vidnet:
Advokaten:
Vidnet:
Advokaten:
Vidnet:
Advokaten:
Vidnet:
Advokaten:
Vidnet:
Advokaten:
Vidnet:

Doktor, før De udførte obduktionen, tjekkede De da
for puls?
Nej
Tjekkede De for blodtryk?
Nej
Tjekkede De for åndedræt?
Nej
Så det er altså muligt at patienten var i live da De
påbegyndte obduktionen?
Nej
Hvordan kan De være så sikker Doktor?
Fordi hans hjerne lå i et glas på mit skrivebord
Men ikke desto mindre, kunne patienten stadig
være i live?
Ja det er muligt han kunne være i live og arbejde
som advokat

TELEFONLISTE
BYLAUGET:
FORMAND:
KASSERER:
SEKRETÆR:
MEDLEM:
MEDLEM:
SUPPLEANT:

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

64714661
62623721
64712674
64713868
63710274
64712097

FORSAMLINGSHUSET OG BYLAUGET:
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

