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Vinter i Thorøhuse, 2010

Kære læser.
Først ønskes alle et rigtig godt nytår.
Efter mine snart 4 år på posten som redaktør, er vi så heldige, at
en af vores unge beboere i byen, har lovet at overtage stafetten og
titlen som redaktør på Thorøhuse Posten, pr. 1.5.10.
Velkommen til den nye redaktør, Rasmus Dorph
Bendtzen, som fremover vil stå for Thorøhuse
Posten.
Fremtidige indlæg sendes til:

rasmusdb@gmail.dk
Tlf. 20890700

Hanne

DEADLINE TIL NÆSTE AVIS: D.15.4.10

THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF BYLAUGET
Ansvarshavende
Redaktør:
Hanne Yderstræde
Jacob Gades Vej 21
Tlf. 6471 1008 / 3028 1008
Hanne.yderstraede@privat.dk
Reporter/
Teknisk konsulent:
Tony Christensen
Bådstræde 3
Tlf. 6371 0274

Onsdag d. 10.2 kl. 18.00 inviteres alle avisens læsere til at spise
sammen i forsamlingshuset.
Der er tale om en ”prøve-ballon” vi sender op, og hvis der er tilslutning til denne aften, vil det blive taget op som en fast tradition, at spise med hinanden en gang om måneden.
Vi får maden fra Stubberup kro, og det eneste I skal gøre er, at
komme kl. 18.00 og spise den mad som I betaler for.
Hvornår man går hjem er ganske frivilligt. (Børge & Bjørn har lovet at vaske op)
Menu´en denne aften er: stegt flæsk m. persillesovs,
kartofler og rødbeder.
Prisen er 50,- for en lille portion og 55,- for en stor portion.
Tilmelding og betaling til Lise senest d. 6.2
Medbring egne drikkevarer eller drik det vand som kommer på
bordet….
Lise Arnecke

FYNS DYRLÆGEHUS Aps.
MEDICINSK BEHANDLING
AF HESTE - HUNDE OG KATTE.
Dyrlæge Henrik Ullum
Drejet 5, Thorøhuse
Tlf. 41253334
ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
Telephone
Telefax
Telex
E-mail

4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk

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

Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030

Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug
Fredag d.19.marts 2010 kl. 18.30.
Spisning: 18.30-19.30 wienerschnitzel m.gemüse
pris:75,-kr.
Tilmelding til Margrethe: 64713868
senest mandag d. 15.3.10
Generalforsamling: 19.30 med kaffe/te og lagkage
Dagsorden ifølge vedtægterne.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
Forslag fra bestyrelsen.
Forslag fra medlemmerne (senest en uge før til formanden.
(Bolette Eggers)
7. Valg af bestyrelse og suppleanter. ( Niels Nielsen og Lilian
Jensen er på valg og modtager genvalg, Brian Myntmann og
Henrik Ullum er på valg som suppleanter og modtager genvalg)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant. (Otto Malmmose og Bente
Hyldgård er villige til genvalg)
9. Fastsættelse af kontingent. 75,-kr. pr. medlem.
10.Evt.
Det er muligt at betale kontingent for 2010 ved indgangen, hvis
man ikke allerede har betalt det omdelte girokort. Vi håber at se
ligeså mange som sidste år.
På gensyn: Bestyrelsen

Nyt fra bylauget: januar 2010
Bylauget har været inviteret til møde med Assens Kommunes Miljø, teknik og Plan i Aarup fredag d. 11.dec.
Lars Kristian Pedersen, genvalgt og igen formand for Udvalget for
Miljø og Teknik, og chef for Plan og Byg Karsten Stig Nielsen var
til stede og havde forinden fået vores ønskeseddel, som vi havde i
Thorøhuseposten nr.14 fra august 2009.
Til stede fra bylaugets bestyrelse var Bolette Eggers, Lilian Jensen
og Margrethe Vestergaard. Der var afbud fra resten af bestyrelsen.
Her kommer svarene på vores ønskeseddel:
1. Affaldsspanden ved stoppestedet bliver erstattet af 3 små
grønne fordi den store, grå affaldsspand blev fyldt med
upassende affald som fx døde dyr. Vi er glade for løsningen
og håber at der fremover kommer almindeligt affald i de 3
grønne.
2. Kablet under broen til Thorø hang helt nede i vandet. Det er
nu ordnet og sat fast. Super.
3. P-plads for turisterne ved stoppestedet. Det kræver køb af
lidt jord og asfaltering af p-plads. Det blev henvist til en såkaldt landsbyplan, som kan få fondsmidler. Vi tager det på
bylaugets generalforsamling i marts 2010.
4. Brandbiler og ambulancer på Jacob gades Vej er en farlig
cocktail med de parkerede biler. Det tages med på Tekniks
møde med politiet. Evt. kun parkering i den ene side.
5. Hvad må man på fælleslodden. Ifølge lokalplanen må der
være både med tilhørende grej og fiskeri med grej. Små/
store selvbestaltede brændeskure er ikke tilladt. De, der har
sådanne, bedes fjerne dem hjem på matriklen.
6. Ejendomsvurdering af medejerskab af Fælleslodden. Der
henvises til ESR-Skat, som skal kunne svare på individuelle
spørgsmål.
7. Lokalplanens bestemmelser om tage med høj rejsning, som
tager naboernes udsyn. Svar: kun dispensationsmulighed.
Fortsættes….

8. Udvidelse af p-plads ved forsamlingshuset, som Teknik og Miljø har driften af, undersøges af udvalget. Saltofte Oldermandslaug får 10.000,kr. årligt i leje for p-pladsen af kommunen. Vi er glade for at den meget langvarige forhandling
med Oldermandslauget har fundet sin løsning.
9. Skilt ved Jacob Gades Vej med ”Til Thorø”, så de besøgende
til Thorø ikke kører forkert tages med til Tekniks område.
10.Ønske om stativ med hundeposer og affaldsspand til hundeposerne ved forsamlingshuset blev opfyldt.
11.Ønske om grus for enden af Jacob Gades Vej blev opfyldt.

Det var et positivt og konstruktivt møde. Bolette.

TAK
For trøstende ord, hjælp, besøg og blomster i den
svære tid efter Klaus´ død.
Helle og familie

Strandrensning.
Onsdag d. 14. April 19.00
Vi mødes ved forsamlingshuset kl. 19.00 og får udleveret
poser og handsker.
Ca. Kl.20.00 har vi samlet på Drejet og Fiskemaen, alt
hvad der er af affald, som skal væk.
Bagefter er der kaffe/te/øl og vand i forsamlingshuset, og
måske lidt sang og harmonikaspil.

Mød op og vær med til at holde vores natur
ren.
På gensyn fra Bylaugets bestyrelse.

”Den gamle brygger” alias Bent Bach Sørensen, er nu
endelig blevet træt af at høre på opfordringer til at lave en
Thorøhuse-øl, så nu sker det!!

20 januar 2010 var han sammen med en tidligere kollega fra
Albani og Mogens Andersen, Markledet 11, på besøg på
Refsvindinge Bryggeri, hvor de fik lov til at lave deres eget bryg.
Thorøhuseøllet skulle være klar om ca. 5-6 uger.
Se nærmere på pælene når der kommer opslag op….

”Gammelodde ” – med verdenshistorie!
Dette er tredie af flere indlæg om ”Gammelodde”, idet der er mange spændende ting at fortælle fra denne lokalitet; ”Odden” er en
selvstændig matrikel 1b. Thorø Ø, Kjærum Sogn på 3038 m².
Kronologien i fortællingen er ikke fulgt, da jeg har hentet ny viden
fra Statens Erhvervsarkiv i Aarhus, så derfor går jeg i det først
beskrevne lidt tilbage tidsmæssigt i forhold til andet indlæg.
I 1919 besluttede Harald Plum at fiskernes gamle hytte på Gammelodde skulle rives ned og genopføres med stråtag for 72.000 nu.kr.
med henblik på, at leje den ud til fiskerne for en årlig leje på 4.800
nu.kr.
Det fremgår af den store Kassejournal for Thorø, at der først er lejeindtægter i 1927-28 årligt på 3.100 nu.kr. her fra fisker Kristian
Jensen, Thorøhuse.
1. verdenskrig raser, i 1914 og 1915 tages 250.000 russiske krigsfanger ved de
masuriske sumpe i Polen, nogle af disse placeres i Sønderjylland, 2
fanger for hver
våbenfør dansk mand der tvangsudskrives til tysk krigstjeneste;
Mange af disse
fanger (ca.1600) flygter til Fyn, især ved Helnæs og Assens, nogle
via Thorø.
Fiskerhytten står færdig sidst i marts 1919, og danner nu bolig for 8
russere, som
har taget ophold på Thorø efter flugten over Lillebælt, disse russere
bruges nu til alt forefaldende arbejde på Thorø bl.a. lugning af
ukrudt mellem de 40.000 østrigske
fyr, som er blevet plantet efter H.P. overtagelse af øen, deres dagløn udgør kr.3 om
dagen med kost (72 nu.kr.) mod en Thorøhuse daglejers løn på kr.8
(192 nu.kr.)

Men som på mange andre fronter kom der også misvækst her,
fyrrene visnede bort de følgende år, ligeledes havde kornavlen på
øen slået helt fejl og de kårede avlsgæs var stukket til søs, da de
tyske vagtskibe som lå i Lillebælt, havde skudt efter dem.
Jeg springer nu frem til årene 1927-29, hvor mindesmærket efter
den engelske ubåd E13 bliver nedbrudt og flyttet til østgavlen af
”Fiskerhuset”.
Harald Plum opsatte nu en revolverende maskinkanon på det
sted, hvor mindesmærket havde stået, den skulle bruges til salutering, når han selv og hans prominente gæster ankom for besøg
på Thorø.
Når han selv kom, var det med tropehat, og der skulle gøres honnør medens kanonen saluterede, så træprojektilerne regnede ned
over Thorøhuse som konfetti.
Den femløbede revolverkanon var konstrueret i 1879 og patenteret som nr.61 i Paris af den amerikanske ingeniør Benjamin
Hotchkiss, han havde arbejdet for Colt fabrikkerne i USA indtil
1867, hvorefter han bosatte sig i Frankrig og udviklede våben
i stor stil samt biler!
Efter en meget grundig udvælgelsesproces mellem Hotchkiss og
Bofors kanoner, købte den danske marine i årene 1881-83; 151
stk. Hotchkiss revolver- og patronkanoner, de blev primært monteret på de danske torpedobåde, som patruljerede i de danske
farvande.
Kanonen på Gammelodde er fabrikeret år 1883 med fabr.nr.1163,
den vejer 216 kg.
De fem piber har hver en kaliber på 37 mm., den effektive skudhastighed er 30-32 skud i min., - i intakt stand fandtes en hånddrevet generator på venstre side for generering af lys til belysning
af sigtemidlerne.
Fortsættes….

...fortsat

I 1889 blev denne kanon monteret på ”Patrouille Baad Nr.4”,
som var en torpedobåd.
Da krydseren ”Valkyrien” (1888-1923/24) bliver udsendt 8/111915 til 10/5-1917
som stationsskib til de dansk-vestindiske øer, bliver armeringen
ændret væsentlig,
der blev bl.a monteret 2 stk. Hotchkiss 37 mm. Revolverkanoner,
- hvoraf den ene var
fra ”Patrouille Baad Nr.4”.
Da ”Valkyrien” bliver ophugget i 1923-24, køber Harald Plum den
ene med de ovennævnte
data og specifikationer og opsætter den på Gammelodde i årene
1927-29 til salutering.
I det næste indlæg om Gammelodde vil jeg berette den videre
historie om ”Fiskerhytten”.

Hotchkiss 37 mm revolverende maskinkanon.

Bylaugets kommentar til Tonys indlæg om
Fælleslodden i sidste nummer.
Bylauget har 22.november modtaget et brev fra Gunnar Jacobsen,
Fiskerhuset, Jacob Gades Vej.
Det er et meget personligt indlæg, som vedrører Tonys indlæg i sidste nummer, hvor Gunnar føler sig involveret uden at være nævnt.
Bylauget opfordrer de to parter til at gå i dialog om pladsen til både
på Fælleslodden. Der er plads nok.
Bylauget kan og vil ikke indgå i personstridigheder. Vi vil godt lytte
og give gode råd, men vi kan ikke deltage i partsstridigheder.
Vi har på mødet med Teknik og Miljø 11.dec. spurgt om reglerne for
fælleslodden. Svaret kan læses andetsteds i bladet.
I vores lille landsbysamfund vil der, som alle andre steder, fra tid til
anden opstå partsstridigheder. Bliver de mere alvorlige, end en dialog kan klare, må vi henvise parterne til myndighederne: kommunepoliti.
På bylaugets vegne.
Bolette Eggers.

MOTORCYKEL-TØJ
Bukser og jakke str. 36
Støvler str. 38
Hjelm / Handsker
Henvendelse til Lone Stenger
64714005 / 51536599

AKTIVITETSKALENDER:
10
12
20
26

februar
februar
februar
februar

Fællesspisning kl. 18.00
Generalforsamling i ”forsamlingshuset” kl. 18.00
Koncert med ”Baltic Crossing”
Koncert med ”Mississippi Stompers kl. 20.00
(Spisning kl. 18.00)

19 marts
23 marts

Generalforsamling i ”bylauget” kl. 18.30
Generalforsamling i vindmøllelauget.

10 april
14 april

Koncert med ”Malinky”.
Strandrensning

4 juni
26 juni

Koncert med JPP
Sct. Hans

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.

Koncert
Baltic Crossing lørdag d. 20. feb. kl. 20.00
i Thorøhuse Forsamlingshus.
Baltic Crossing består af musikere fra Danmark, Finland og England. Baltic Crossing optræder med en stærk energi og det er åbenbart for enhver, hvor meget de nyder at spille sammen. I denne
kombination af højt teknisk niveau og spilleglæde, giver det publikum en ekstra oplevelse. Det er vanskeligt at sidde stille under deres optræden, og de har da også optrådt til ethvert tænkeligt dansearrangement. Det er vidt berejste og professionelle musikere, der
også hver især optræder i andre sammenhænge. Baltic Crossing
inviterer publikum på en spændende rejse ind i den skandinaviske
og keltiske musiktradition. Thorøhuse Forsamlingshus er glad for
denne præsentation og glæder sig til at byde på en musikalsk oplevelse efter sidste års koncertpause under ombygningen. Billetterne
koster 125 kr. og er i forsalg hos Expert i Assens.

Baltic Crossing er:
Kristian Bugge (DK) violin
Annti Järvelä (Fin) bas, mandolin
Esko Järvelä (Fin) violin, viola
Andy May (UK) sækkepibe, klaver
Ian Stephenson (UK) guitar, harmonika

Betragtninger over livet !
Humor og kulør skal der på tilværelsen,
livet er som en palet med mange nuancer,
meget sammenlignelig med efterårsløvet,
det gælder om at stoppe op,
betragte det,
indsnuse det,
nyde det,
leve det,
en dag falder det til jorden efter et kort,
men forhåbentligt farverigt liv.
Du bestemmer det selv !
Middelfart den 29 oktober 2004.
Esben Brage

THORØDRENGE EN BOGSUCCES
Ved receptionen den 7 november 2009, i Thorøhuse forsamlingshus,
var omkring 2oo gæster mødt op.
Heriblandt mange gamle Thorødrenge, som havde taget den lange
tur fra København til Thorøhuse.
Det var langt over hvad forfatteren og hans forlag havde ventet, og
spændingen var stor.
Omkring 15o bøger blev revet væk på et par timer, og signeret af
forfatteren personligt.
Tak til alle jer der mødte op, og viste interesse for dette lokale islæt,
og ikke mindst tog en bog med hjem. Tusind tak for jeres opmærksomhed.
I skrivende stund er ”andet oplag” udsolgt, og vi er på vej med tredje oplag, langt over forventning.
En succes som er kommet bag på såvel forlag som forfatter.
For øjeblikket er forfatteren i fuld gang med at lave PR i København ,
som jo er næste mål, idet bogen jo netop er tilegnet de mange tusinder af ”gamle københavnere drenge ” som har gæstet Thorø og
Thorøgård.
Endnu en gang tak til alle jer som mødte op og gjorde denne bogreception til en særlig begivenhed i Thorøhuse forsamlingshus, også en
stor tak til forsamlingshuset, som jeg ved, knoklede på de sidste dage før receptionen, for at alt skulle være klart. Godt gået af jer.

Forfatteren Tony

Fortsættes…..

….Fortsat

TELEFON OG MAIL-LISTE
BYLAUGET:
FORMAND:
KASSERER:
SEKRETÆR:
MEDLEM:
MEDLEM:
MEDLEM:
SUPPLEANT:
SUPPLEANT:

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

BOLETTE:
LILIAN:
NIELS:
BRIAN:
HENRIK:
MARGRETHE:
TONY:

64712674
62623721
64712674
64714661
64713868
63710274
64712097
59656514

bolette-e@mail.dk
nawi@mail.tele.dk
nn@asyard.dk
englegaarden@pc.dk
ullum_dk@yahoo.com

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

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

64711751
64713651
64711053
35133609
64711044
64713342
64712876

FORSAMLINGSHUSET OG BYLAUGET:
www.thoroehuse.dk

