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Kære Læser,
Så er efteråret over os og vinteren venter lige om hjørnet. Det betyder også julefrokost og ikke mindst det at
vågne op dagen efter.

Skulle du have ideer til hvad Thorøhuse Posten kan omhandle, så hold dig ikke tilbage. Skriv eller ring til en af
nedenstående kontakt oplysninger.
Glædelig jul og godt nytår,
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.15.2.11
THORØHUSE POSTEN SPONSORERES AF BYLAUGET

FORSAMLINGSHUSETS TORSDAGSHOLD.
Denne dejlige Mikkelsdag med højt solskin og blikstille vand,
vandrer jeg med hunden på Drejet.

Her møder man forsamlingshusets torsdags-hold, som arbejder hver torsdag fra kl. 10.
Det er Poul, Hans Henrik, Lise og Elsebeth, som frivilligt har
planlagt at ‖holde‖ Husets ude-arealer smukke.
De maler, river, fjerner ukrudt, pudser vinduer, planter blomster og buske, og holder hele arealet pænt og nydeligt. Også
det sociale bliver plejet med kaffe og kage i Husets køkken
når de holder en velfortjent pause.
Jeg synes, at disse gæve folk fortjener en STOR TAK OG
ROS fra resten af byen.
Hanne JGV 21

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

Thor Fisk
Keld Mogensen
40820030

7

Onsdag d. 8 november:
Jytte og Jeppe laver mad. Menu´en fremgår
på opslag på pælene når vi kommer så langt.
Niels og Karin bager kage.
Fredag d. 10 december:
Julefrokost, mere info på pælene når vi ved
mereJ
Alle arr. Starter kl. 18.00
Hanne Yderstræde

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

FORSKØNNELSESPRIS
Bylauget har besluttet, at indstifte en pris der skal være et incitament for den eller de der har gjort en ekstra indsats for at
forskønne vores lokalområde. Det kan være stort set alt lige
fra modernisering af huse, haveanlæg, plejning af fællesarealer mv. Den eneste betingelse er, at forskønnelsen kan ses af
alle der færdes på offentlig vej eller sti.
Bylauget har i den forbindelse nedsat et prisudvalg på 3 personer, der ud over mig (som repræsentant for bestyrelsen),
består af Lisbeth Sørensen og Bjørn Birkely.
Prisudvalget skal vælge årets modtager af prisen, og sørge for
alt det praktiske, såsom at modtage forslag fra medborgere i
området, anskaffelse af selve prisen etc.
Da æren jo er det fagreste træ i skoven, består prisen først og
fremmest af et indrammet diplom. Derudover vil udvalget
fremskaffe en passende gave af mere materiel art.
Vi vil gerne opfordre Jer til allerede nu, at komme med forslag
til hvem der skal have prisen for 2010. Forslag skal være
modtaget før det nye år kimes ind. Forslag kan fremsættes
både i mundtlig og skriftlig form, og meget gerne tilknyttet en
begrundelse. Prisen vil blive overrakt i forbindelse med Bylaugets generalforsamling.
Har du et godt forslag, så kontakt én af os:
Lisbeth Sørensen, Markledet 9 – tlf. 2971 9067 – mail: lisbethcarolinesoerensen@gmail.com
Bjørn Birkely, Jacob Gades Vej 21 – tlf. 2264 1391 - mail:
birkely@post7.tele.dk
Palle Isaksen, Jacob Gades Vej 22 – tlf. 4017 4810 – mail: pisa@pisa.dk
Mvh. Palle Isaksen

Fotograf:
Bolette

…

…

Skal Thorøhuse have fælles legeplads?
Efter sommeren igennem, sammen med vores søn, at have
tilbragt adskillige, hyggelige timer ved det fine, nyrenoverede gyngestativ på Drejet, har det undret mig, at vi kun 2
gange (!!) har mødt andre børn ved gyngerne. Jeg synes,
det ville være dejligt, hvis vores børn fik mødt hinanden noget oftere og begyndte at lege mere sammen.
Jeg tænkte lidt over, hvad vi kunne gøre, og der meldte sig
følgende spørgsmål: Måske skal der flere legemuligheder
end gyngestativet til, for at børnene har lyst til at komme
derhen? Kan det lade sig gøre, at lave en legeplads med forskellige legeredskaber? Er der ‖børn nok‖ til det i Thorøhuse? Er der interesse hos andre beboere for et sådant projekt? Kan vi stable økonomi på benene og ikke mindst hvor
kan en sådan legeplads placeres?
Fra Bolette har jeg fået oplyst, at der i byen pt. bor 20 børn
i alderen 0-10 år, samt at der i andre husstande jævnligt er
besøg af børnebørn mv. Mon vi er de eneste, der ikke har
plads i haven til div. legeredskaber – og i øvrigt synes, at
det kunne være langt mere hyggeligt, at mødes med både
andre børn og voksne på en fælles legeplads, i stedet for at
være derhjemme hele sommeren?
Fortsættes

Fortsat
Hvis I har interesse i ovenstående, vil jeg meget gerne
have en tilbagemelding fra jer. Så grib fat i mig en dag,
jeg går forbi, send en mail, ring eller stik en seddel i
vores postkasse. Såfremt der er tilslutning til ideen,
holder vi snarest muligt – gerne i forsamlingshuset – et
opstartsmøde om projektet. Det er nu, vi skal i gang
(hvis vi skal i gang), så vi kan bruge vinteren til planlægning, ansøgning om midler fra div. fonde mv.
Hilsen Mette
Barkegryden 2 / mettehavndrup@hotmail.com / 6471
3008

Lilly Katrine Pedersen, Jacob Gades Vej 31, døde stille
fredag d. 8.oktober 91 år gammel. Hendes søn Hans og
præsten Rikke Graf, Kærum Kirke, har givet os tilladelse
til denne fantastiske Thorøhuse historie, som præsten
holdt i kirken til bisættelsen torsdag d. 14.oktober.
Her kommer det historiske uddrag af Rikke Grafs tale:
Lilly lagde stemme til livet og det var samtidig en stemme, som kunne fortælle om det Levede liv.
At træde ind i Lilys hjem i huset på første række på Jacob
Gades vej, ind i køkkenet med det runde bord med den
farvede dug og blomsterne fra haven, var en oplevelse af
at hendes stemme åbnede for livet.
Lilly kunne fortælle.
OG med hendes fortællinger voksede verden sig så stor.
Også selvom det alt sammen rent geografisk havde fundet sted i Torø Huse og omegn og på Torø.
Når Lilly fortalte, så fik man fornemmelsen af, at hun var
i verdens centrum- og med hendes mange detaljerede
beskrivelser voksede billederne for ens indre øje.
Hun kunne fortælle om dengang hun som barn smuttede
over til bedstemor om aftenen, i huset overfor fordi der
var mere plads i bedstemors halmseng end i den seng
hun skulle dele med sine søstre.
Hun fortalte om livet i hjemmet i svinget, om de vuggende bevægelser der nærmest sad indgroet i hendes fødder
endnu fra da hun som barn skulle holde gang i vuggen
med tvillingebrødrerne.
Fortsættes...

Fortsat...
Lilly var glad for børn og måske var det dét, som førte
hende til øen Torø, i tiden efter, at hun havde været
ung pige i huset her i den tidligere Kærum præstegård
ved Pastor Jeppesens husbestyrerinde, ja så var kursen
lagt mod Torø.
Som det man kalder Samarit fungerede hun som sygeplejerskens højre hånd og med tiden, da der ikke længere var nogen sygeplejer derovre, så var det Lilly, som
styrede slagets gang.
På Torø mødte Lilly bådføreren Carl Martin Pedersen.
Manden som vandt hendes hjerte og med de to, blev
der tre, for du, Hans kom til verden.
Og med dig voksede hendes kærlighed. Du var hendes
Hans
Torø dannede rammen om dine første leveår og det var
her på Vesterborg, at du blev bundet til flagstangen,
ikke af røvere og indianere, men af din egen mor. Hun
satte en snor i dig og bandt den til flagstangen. For på
en måde var der ingen fare for, at du skule stikke ned
til vandet og samtidig kunne hun holde øje med dig fra
vinduet i systuen, hvor der skulle arbejdes.
PÅ øen kom de mange Københavner drenge. Her fik de
mulighed for at komme ud af byen og opleve noget andet end de meget trange kår og her mødte de Lilly og
Lillys måde at sætte i system og holde orden. Drengene
blev afluset ved ankomst og som på samlebånd blev de
vasket med en visk af træspåner med sæbe.
Der var styr på sagerne og ingen slinger i valsen og de
drenge som kom til øen en del år senere fik rig lejlighed
til at stifte bekendtskab med ikke mindst hr.Nanckes
stok, stokken med sølvknoppen!!

Fortsat…
Tiden var til faste rammer. Og de rammer Lilly satte for
sit eget barn var også faste. tiderne for måltiderne skulle
overholdes og det skulle Lillys ord også, og ellers fik det,
som det hedder og som det måske nok kan være lidt
svært at finde i dag med den moderne pædagogik, nemlig konsekvenser.
Lilly forstod at holde hus og hun kunne lave mad- god
mad og sovsen var ikke lavet på minimælk! Hun var glad
for mad. Der blev kokkereret og syltet og lavet gele og
henkogt efter alle kunstens regler......................
Altid var hun i sving.
Rengøring og vasketøjet, som blev strøget og lagt i snur
lige rækker i skufferne. ’Intet lå tilfældigt og hun var måske nok, som hun selv sagde, det meste af sit liv temmelig sippenippen.
Og altid var hun velplejet og pæn i tøjet, og blandt søskendebørnene fik hun kaldenavnet, den fine faster og
hjemmet på Jacob Gades vej kaldte de for museet; for
her var så mange spændende ting.
Arvegods og gaver som stod fremme, som kærlighedserklæringer, kunne man sige, til dem, hun havde fået tingene af.
Fortsættes…

Fortsat….
Der er nogen som vil mene, at man ikke kan snakke om
kærlighed som en følelse. Kærlighed er derimod en handling. Når vi gør noget i forhold til andre.
Som at have billeder fremme af dem vi holder af og have
ting stående fremme, at give af vores tid og opmærksomhed, at huske fødselsdage og give gaver, at rykke
ud, når der er brug for hjælp og at servere livretter ikke
mindst!!
Fra Lillys køkken blev der serveret. Der var de faste gæster af huset, som orkestret, der hver uge øvede i grisehuset- og som blev inviteret ind på hjemmebagt kringle
og så var der de andre gæster, som kom på visitter, og
dem var der mange af.
Dagligt havde Lilly gæster og der er vist ingen tvivl om,
at det passede hende godt at det var sådan.
Lilly var samlingspunkt også for alle jer søskendebørn, for
hele familien og så sent som i August måned var I alle
samlet til Kaffe hos Lilly, og de nye havehynder var anrettet til formålet.
Lilly vidste hvordan hun ville have tingene, også hvilke
salmer hun ville at vi skulle synge i dag. I alle sammenhænge vidste hun hvad hun ville og hvis andre mente noget andet, så kunne de jo fint gøre tingene på deres måde, vi er jo alle forskellige som hun sagde.
Fortsættes….

Fortsat….
Man var ikke i tvivl om, hvor man havde Lilly, tingene
blev ikke pakket ind. Men samtidig med hendes meget
kontante måde at sige tingene på, og samtidig med, at
hun med sin personlighed kunne fylde rummet og kunne
lide at fortælle, så forstod hun også at lytte.
Og hun forstod at kommentere det hun hørte, så det blev
sat ind i et sundt og virkelighedsnært perspektiv med øje
for de vilkår livet byder os, de vilkår som vi må lære at
leve med, fordi det ikke kan være anderledes.
For mere end 90 år siden blev Lilly båret til den kristne
dåb her ved denne døbefont i Kærum kirke, det var her i
kirken hun blev konfirmeret og her foran altret sagde ja
til sin mand, det var her i kirken de kunne bære deres
søn, dig Hans, til dåben og det er her fra vi i dag tager
afsked med Lilly.
Lilly har lagt stemme til livet og hun har sunget sin sang
for alle jer som kendte hende, for hele familien, for dig
Hans, for dine piger, for jer Susanne og Birgitte, og for
oldebørn Alexander og Martin, for svigerbørn, svigerinder
og svogre og søskende børn og veninder og venner, for
alle jer, som er her og for alle de mennesker hun mødte
på sin vej.
Inden Lilly døde, sagde hun, At hun havde fået den tid,
som tilkom hende. Hun har fået sin tid på jorden og hendes rejse her er slut. Guds engel har kysset Lillys øjne og
kaldt hende hjem.
Lilly er død.

Fortæl til dine venner og bekendte, at denne
særprægede dekorative plante, som vokser
på Drejet er fredet.
Tekst fra Wikipedia:
Strand-Mandstro (Eryngium maritimum) er en staude.
Den kaldes også Strandtidsel. Den har en stivgrenet,
halvkugleformet vækst med grågrønne, glatte stængler.
Bladene er ægformede og læderagtige med tornet rand.
Begge bladsider er overtrukket med et vokslag, som farver dem gråligt blågrønne. Blomstringen sker i juliaugust, hvor man ser blomsterne samlet i endestillede
hoveder. De enkelte blomster er rørformede og lyseblå,
og de sidder støttet af blålige højblade.
Ikke-synlige træk:
Planten har et meget kraftigt og dybtgående rodnet. I
Danmark findes den spredt ved Vesterhavet og Østersøen. Den er rødlistet og fredet, så man må ikke plukke
den. Insekter vil gerne suge nektar af dens blomster.
Størrelse:
0,50 x 0,50 m (50 x 50 cm/år)
Strandmandstro
før plukning

Samme sted, to dage
senere—nu med en
usynlig strandmandstro

Tekst & Fotograf:
Bolette

―Vi bringer en efterlysning‖
Hvem kender ejeren af denne husvildebåd?
Kontakt Bolette på tlf 21442498

Tekst & Fotograf:
Bolette

Søndag d. 14. November kl.15.00
i Forsamlingshuset.
Thorøhuse Bylaug inviterer til en hyggelig søndag eftermiddag med film, billeder og gode historier fortalt af og
om thorøhusere. Få viden om det hus du bor i. Hvornår
og hvordan blev Drejet landfast med Thorø. Hvorfor er
Hét i Thorøhuse forsvundet. Hvorfor står der et granitkors på Vesterodden på Thorø. Hvad er det for et våbenskjold på en stor sten ved Skovhytten på Thorø. Det
ældste hus i Thorøhuse. Hvad betyder Gobio i forsamlingshuset. Og meget mere.
Vi serverer kaffe/te og kage og ind imellem hyggelig
snak over bordet skal vi høre minderige historier og
svar på mange spørgsmål.
Der bliver også plads til lidt syng sang om Thorøhuse.
Kom og vær med til en hyggelig nabo-genbo-thorøhuse
-snak.
Det er helt gratis-gratis-gratis-gratis-gratis-gratis-gratis
På gensyn
Thorøhuse Bylaug.
Bestyrelsen.

Keld Mogensen reparerer bundgarn
Tekst & Fotograf: Bolette

AKTIVITETSKALENDER:
28 november Julestue
29 december
31 december

Juletræsfest
Nytårsfest

Opslag på pælene om tidspunktet for de
forskellige arrangementer.

Thorøhuse Forsamlingshus
Formand:

Bestyrelse
Ole Nielsen, Markledet 1 A,
tlf. 6471-1044

Næstformand:

Anja Larsen, Fælleden 1,
tlf. 2681-3342

Kasserer:

John Jensen, Skolebakken 3,
tlf. 6471-3651

Inspektør:

Finn Nielsen, Saltoftevej 15,

Sekretær:

Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1053

Medlem:

Paula Lund Jensen, Saltoftevej 1,
tlf. 6471-3609

Suppleant:

Eva Christensen, Jacob Gades Vej
15, tlf. 6471-2876
Thorøhuse Forsamlingshus
tlf. 6471-1060

Udlejning:

Jytte Pedersen, Bagerstræde 9,
tlf. 6471-1060.

Hjemmeside:
aktiviteter)

www.thoroehuse.dk (udlejning og

thorøhuse d. 19. februar 2010

TELEFON OG MAIL-LISTE

margrethe.vestergaard@gmail.com

