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Kære læser.  
 
Rigtig godt nytår. 
 
Jeg bliver så glad når der kommer indlæg til vores lille avis. Den skal 
gerne spejle os alle her fra Thorøhuse, og jeg skulle på sigt helst 
kunne undværes, måske lige når man ser bort fra at redigere og  
motionere en god tur rundt i byen hver 3. måned :-) 
 
Jeg vil gerne føre idéen videre, med at bringe en opskrift i avisen. 
Denne gang er det endnu en russisk suppe, men alt har interesse. 
Så er du i besiddelse af en opskrift du gerne vil dele med byen, og 
som du finder speciel god og spændende, så send den til mig. 
 
Vores ældre beboere må også have nogle gode opskrifter på ”den 
go´e gammeldaws mad”, som vi, der er en anelse yngre, måske ikke 
kender så godt. Alt har interesse, så fat pinden og skriv til 
redaktøren, jeg afprøver gerne alle opskrifterne… 
           Hanne 

 



 
 
 
 
Søndag d. 9 marts afholdes der loppemarked i Thorøhuse  
forsamlingshus. 
 
Det foregår fra kl.  10-15.       
Stadepladser kan købes for 50 kr. og de der har en stand, kan 
komme ind i Huset 1 time før der åbnes. 
 
Er der nogen som vil bage en kage, vil  
arrangørerne gerne tage imod tilbudet.  
 
Ved tilmelding af stand og hvis du vil bage, 
kan der rettes henvendelse til: 
 
Dorthe på tlf. 64713651 
 

Ålegilde. 
Skal vi have yderligere stramninger i billetsalget? 
Det synes jeg ikke. Kun 5 fremmødte til billetsalget hin søndag 
formiddag hos Johnny og Dorte fik ikke billetter. De havde vel købt 
10 billetter. Det må vel siges at være så lav en margin, så det er 
acceptabelt. 
Så jeg synes, billetsalget har fundet det rigtige leje. 
 
Bolette,  
Skolebakken 4 
    
                           
Man kan altid få 
en kop kaffe 
mens man 
venter på 



Anker Lund 
Skoleinspektør på Pilehaveskolen i Assens 
 
 

 

Min barndom i Thorøhuse, 
For mange mange år siden….. 

 
I virkeligheden tror jeg, at den forsvundne barndom er en stor 
sorg, som man må bære med sig resten af livet. 
Ja, sådan  sagde en klog mand engang. 
Man kan også sige, at barndommen var den skønne tid, hvor det 
eneste, man skulle gøre for at tabe sig, var at gå  i bad. 
 
Ren idyl 
Jeg lider nok af  en del fortrængninger, for jeg mindes mine år 
fra 1949 til 1962 i Thorøhuse som næsten ren idyl.  
Et småkårssamfund, hvor konerne gik hjemme, og hundene for 
rundt i de navnløse gader, mens børnene løb rundt uden at ane 
noget om vuggestuer, børnehaver, SFO’er, talepædagoger, 
psykologer, TV, PC, mobiltelefoner og ferierejser. 
Det var bestemt ikke in at bo i Thorøhuse. De fine holdt sig væk 
- bortset fra Jacob Gade og sagfører Larsen. Og det med 
havudsigt talte vi slet ikke om. 
 
Skolen 
Tid var der masser af, og ja, hvad fik vi tiden til at gå med? 
Vi gik i skole - først i forskolen hos fru Astrid Knudsen . Efter 
tredje klasse rykkede vi over til lærer Lars Peder Pedersen. Fire 
årgange i et lokale. Og hvis vi så mente at kunne klare den store 
tabel, så  rykkede vi til Assens Kommunale Borger- og Realskole 
fra 6. klasse. Hvis ikke, så gik vi ud af Thorøhuse Skole efter 7. 
klasse og kastede os i armene på erhvervslivet. 
 
Jeg har ikke en eneste gang været med til en tur ud af skolen. 
Nej, vi blev på bænkene og fik lært at stave, skrive, bede og 



synge. Og sidde roligt og ikke mene noget om noget som helst - 
udover kongerækken og andet væsentligt. Samme lærer hver 
eneste time. Samme lokale i alle årene. Meget få bøger, og rent 
terperi. Hver dag et salmevers - og en masse udenadslære. 
Alligevel mindes jeg skoletiden som en dejlig tid! Det skyldes nok 
mest nogle herlige kammerater - og så den kendsgerning, at vi jo 
ikke var vant til den store underholdning udefra. Vi måtte selv 
finde på - og det gik også fint med alle mulige og umulige 
småtterier for at drille læreren - og så fik vi en eftersidning, hvor 
vi passende kunne ordne lærerens køkkenhave. 
Ikke en eneste gang var der forældremøde! En gang om året 
dukkede skolekomissionen op og hørte, hvor lidt eller meget vi 
kunne. Så skrev vi en diktat, som i mit tilfælde blev rettet af 
sognerådsformand Jens Sørensen - og han fandt to fejl - og så fik 
jeg mgx - og et rustent søm nede fra Laura Købmand i præmie af 
min mor. 
Jeg gik i skole med en masse herlige typer, som siden har gjort 
det fint her i livet. Sagfører Larsens søn Jesper og Oskars og 
Helens søn, Hans Madsen Pedersen, har jo gjort voldsom gavn i 
forreste geled i erhvervslivet. Poul Egon Hansen - kaldet Basse af 
far Børge og mor Edith - var en kanongod fodboldspiller og 
kammerat, som jeg spillede med i mange år i AG & IK.  
Men der var mange, mange andre personligheder med 
egenskaber, der burde fremhæves, hvis nærværende organs 
størrelse tillod det. Blandt andet husede Thorøhuse nogle af tidens 
mest markante møer. 
 
Fodbold 
Fodbold var den helt store fornøjelse. Vi spillede og spillede og 
spillede og spillede. Overalt. Mest på Drejet. Men også utallige 
kampe på Thorø mod de tre kolonier. Masser af tilskuere og gang i 
sagerne.  
Indimellem et lokalopgør mod Saltofte, hvor vi helt konsekvent 
tabte hver gang. 
I begyndelsen af 60’erne blev der lavet et juniorhold i Thorøhuse 
Idrætsforening - og så spillede vi i Kærum. Senere spillede mange 



af os i Assens. 
Og en del af os cyklede til Odense og så fodbold. Eller kørte med 
rutebil. Eller med Poul Købmand eller Jørgen Sørensen fra 
Saltofte. Hjerterne glødede for især B.1909. Men også B.1913 
og OB havde sine tilhængere.  

 
 
T h o r ø h u s e 
i d ræ t s f o r e n i n g s 
fodboldhold først i 
50´erne.  
Fotograferet på  
Kærum stadion. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Årets højdepunkter 
I maj kom den røde bil fra Hesselager Is. Så strømmede folk til 
Laurits og Karoline Jensens bagerforretning for at få årets første 
is. En chokolet til 1,25 var den absolut bedste og dyreste.   
Det var guddommeligt. Ligesom årets første æble, kylling, 
appelsin, nød eller andet sæsonbestemt, som i dag er spredt ud 
over hele året. 
 
Revyerne i Forsamlingshuset var en super oplevelse. Fuldt hus 
til generalprøven om eftermiddagen - og det samme om aftenen 
til premieren og eneste opførelse. Der blev gjort godt grin med 
hinanden. Og de allerfleste hyggede sig i munterheden. Brødrene 
Harry og Oskar Pedersen var nogle af dem, jeg husker som 
særdeles velspillende. Jeg husker også, at min egen mor optrådte 
i let kostume, mens hun afsang Vardes vilde liv. Men det meste er 



flimmer i hukommelsen, da jeg ikke var ret gammel.  
 
Til gengæld står juletræsfesten mejslet i granit i min 
hukommelse. Vi fik en citronvand og en slikpose samt en tur 
rundt om det kæmpestore træ. Det var en aften, som alle børn 
længtes helt vildt efter - og vi svævede rent mentalt, mens den 
foregik. 
 
De voksne snakkede tit om ålegildet, bankospillet, 
flugtskydningsstævnet og andre ting, som ikke optager mine 
hukommelsesspor.  
 
Fiskeri og landbrug 
Jeg fiskede meget. Strøg rejer og satte kroge. Og hvis kaptajn 
Madsen tog os med, så var det ekstra sjovt. For slet ikke at tale 
om Arne Mogensen, Jens Frandsen og Georg Jørgensen, der var 
supereffektive bundgarnsfiskere. Det var altså fascinerende.  
Dengang var havet fyldt med fisk, vinteren med sne og isbjerge 
og sommeren proppet med sol. 
Og så  rendte jeg tit rundt oppe hos Erik Jyde, som ejede gården, 
hvor der senere blev gedefarm. Heste, grise, køer, høns og 
ænder. Jo, de var der alle sammen, og vi fik lov at hjælpe.  
 
Personligheder 
Det var skægt at kende alle originalerne - i ordets bedste 
betydning - i Thorøhuse. Gud, hvor var der mange sjove og 
pudsige mennesker, som efterlod en masse fortællinger, som 
bl.a. Poul Kastrup og andre seniorer er mestre i at fortælle. Min 
far morer mig stadig, når han for 117. gang fortæller om Vor 
Laws, Jørgen Montør, Jørgen  Madsen, Mimmi, Svend Disle 
Jørgensen, Richard Buhl, Sophus, Nora og Hans Jørgen Blomme, 
Viktor Basse, Ejnar Pæleorm og alle de andre. 
 
For et par år siden vendte jeg tilbage til min barndoms by, da min 
lille båd blev lagt for svaj ud for den skønne by. Det var ren 
nostalgi og hjerteblod at sejle rundt på de gamle steder - og 
genopleve alle minderne. 



 

    
 
Endnu en hyggelig julestue i vores forsamlingshus. 
Der var boder med juleting, smykker, tøj, gløgg og æbleskiver 
samt snapselaugets bod med prøvesmagninger. 
 
Musikken spillede lystig julemusik og stemningen var god og  
hyggelig. 
 
 

  



”Den kan vi osse li´” 
 
Cabaretholdet, som i skrivende stund er midt i prøverne til årets 
Thorøhuse cabaret, består som sidste år af: 
 
 Tony Christiansen 
 Bent Back Sørensen 
 Lasse Jørgensen 
 Karen Bendzen 
 Bjørn Birkely 
 Mathilde Jørgensen 
 Hanne Yderstræde 
 
Samt en ny violinist: 
 Tanja Dittmann  
 
Og sidst, men absolut ikke mindst,  vores uundværlige kapelmester  
 
 Per Rye Pedersen 
 
Der er lagt op til et par timers underholdning i vores gamle og  
hyggelige forsamlingshus 
 

  Fredag d. 7 marts kl. 20.00 
 
Der vil, i nær fremtid, blive annonceret i Lokalavisen med henblik 
på billetsalg samt forudbestilling hos Jensby radio i Assens. 
 
Mød talstærkt op. Tag konen / kæresten og svigermor med, så vi 
kan få salen fyldt op, ligesom sidste år. 
 
Fra arrangørernes side, garanterer vi for stole til alle fremmødte…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ja billederne taler vel næsten for 
sig selv. Det var en aldeles 
munter og herlig tur ned til det 
tyske….. 

Sjovt var det, selvom enkelte måtte have sig 
en lur på hjemturen… alle synlige rester 
blev fjernet inden bussen kom til 
Thorøhuse, og de fleste fik det meste med 
sig hjem. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skovpavillonen i Assens  

 

Keld Birkegaard Nielsen Thorøhuse,  udstiller sine billeder, blandt dem 
mange fra Thorøhuse.  
 

Fernisering lørdag d. 5 april kl. 14.00-18.00. 
 
Udstilling fra  d. 5 april-11 april kl. 12.00-18.00 
 

  



Aktivitetskalender Thorøhuse 
Forsamlingshus 
Forår 2008. 

 
 
 
 
 

 
Fredag d. 15. februar. Generalforsamling Thorøhuse Forsamlings-
     hus. 
 
Fredag d. 22. februar. Koncert, med Caleb Klauder 
 
Fredag d. 7. marts.  Cabaret 
 
Søndag d. 9. marts  Loppemarked 
 
Fredag d. 28. marts  Jazzbal 
 
Fredag d. 4. april  Generalforsamling Thorøhuse Bylaug 
  
Lørdag d. 17. maj  Koncert 
 
Lørdag d. 21. juni  Sankt Hans Fest. 
 
 



Fællesspisning i forsamlingshuset d. 18. januar. 
 

Borgergruppen i Thorøhuse, repræsenteret af Forsamlinghuset og 

Bylauget, arrangerede fredag d. 18. januar fællesspisning i 

forsamlingshuse for landsbyens beboere, med det formål at få startet en 

debat og dialog omkring fremtidige tiltag, der kan søges økonomisk støtte 

til fra Landdistriktsrådet og LAG (Lokale Aktions Grupper).  

Fællesspisningen var finansieret af de midler landsbyen har modtaget fra 

Udviklingsrådet tidligere på året. Mødet blev et tilløbsstykke. 82 var mødt 

op. Heriblandt også de seneste tilflyttere. Johnni bød velkommen og 

indledte med et kort oplæg om baggrunden for arrangementet og 

opfordrede til at komme frem med gode ideer. Niels blev valgt til dirigent 

og Jeppe tog referat. Merete redegjorde kort for Landdistriktsrådet og 

LAG. Efter spisningen blev der debatteret ivrigt, og der kom mange gode 

forslag til forskønnelse og udvikling af landsbyen. 

 

Blandt forslagene kan nævnes: Etablering af stisystem rundt om Noret, 

trafiksikkerhedsmæssige tiltag i byen som ”bump” eller skilte med 

hastighedsbegrænsning, bedre gadebelysning, etablering af p-plads uden 

for byen, etablering af fælles ”hughus”, herunder forslag om ansættelse af 

privat hjemmehjælper i landsbyen og børnepasningsordning, etablering af 

bådebroer for beboere og turister, fibernet/bredbånd og fællesantenne og 

asfaltering af banen (gangsti/cykelsti). 

 

Jens Poulsen, der er medlem af Udviklingsrådet, redegjorde i et indlæg 

kort for baggrunden for mulighederne for støtte, at det reelt var 

landbrugets penge, der skulle bruges mere intelligent og pegede herunder 

på begreber som vækst og fremtidsorientering. Satsning på turisme kunne 

være et godt eksempel på tiltag, der ville kunne støttes. 

 

Mødet sluttede med en opfordring fra Niels, om at gå hjem og tænke 

videre og at henvende sig til enten Bylaug, Forsamlingshus eller Merete 

med flere forslag og ideer. Også en opfordring om at melde sig som 

tovholder i respektive projekter. 

 

Det fulde referat fra mødet kan ses på hjemmesiden www.thoroehuse.dk 

under Borgergruppen. 

 

           Jeppe 



2 HK påhængsmotor til salg. Pæn stand. 1000,- 
 
LUNA 19 motorbåd. Saabdiesel, med kahyt og sovepladser.  
Til salg. 28.000,- 
 
Henvendelse til Egon, Saltofte tlf. 64713087 

 
 
 
 
Børnetøj i str. 2 - 10 år fra Pop de Lux forhandles af Anja fra 4 
feb. 
Kontakt mig for fremvisning af kollektionen. 
  
www.pompdelux.dk 
  
Anja Larsen, Fælleden 1, 5610 Thorøhuse, tlf. 2681 3342 

Sælges. 
  
Splinterny AEG BBM 18-STX 18V AKKU bore/skruemaskine incl. 
kuffert, oplader og 2 stk batterier. kr. 
800,- 
 
Lars Larsen, Fælleden 1 
Thorøhuse. 
 
Tlf. 2681 3342 



Velfungerende spinderok til salg for 500,- 
 
2 slagtede lam til salg. 900,- og 700,- parteret og pakket 
 
2 HK påhængsmotor til salg. Pæn stand. 1000,- 
 
Henvendelse til Karlo, Saltofte, tlf. nr. 64714395 / 60754395 

fortsat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thorøhuse Posten erfarer, at sagen vedr. havdambrug ud for 
Thorø´s kyst, som bylauget har opponeret i mod, overfor Assens 
kommune, ved et møde i Teknik og Miljø d. 8 januar, enstemmigt 
blev nedstemt. 
Derfor bliver planen ikke ført ud i livet, da det må forventes, at 
forslaget ligeledes vil blive nedstemt ved det kommende 
byrådsmøde. 
 
Mere information om sagen kan ses på Assens kommunes  
hjemmeside under teknik og miljø af 8/1 08 
 
I bylauget er der stor glæde og tilfredshed over sagens udfald. 
 
 
    Thorøhuse Postens skrivende medarbejder 
            



 .  

 

 

 

 

"Hughuset" som Gunnar & Finn tidligere har bragt på banen, 
har været behandlet i Bylauget. 
Der var mange ideer / tanker oppe og vende, og der er et eller 
andet ved det, som må give stof til eftertanke om et borgerhus 
eller hvad nu det skal kaldes.  
Der er det med fællesværktøj , kreative værksteder / væve / ler  / 
musik, ja alt, der er ingen grænser. 
Der er et fysisk " problem” med at finde et sted , men her kan der 
evt. komme midler fra LAG " og det vil på en eller anden måde 
kunne løses. 
Og så er der det her med velfærd, som alle taler så meget om. 
Manglende omsorg og her var der mulighed for at koble en 
social funktion på, for at få mere hjemmehjælp til vores ældre 
borgere. I dag bruges de fleste resurser desværre på landevejen, 
men tør vi sætte spørgsmål ved socialloven, eller gå ind i et 
eksperiment, for at Thorøhuserne kan blive her lige så længe som 
man selv ønsker ?  
.            Niels Nielsen 
 

 

Motion…... 
 
Er der basis for at genoptage den gamle fælles-motions-ide ,hvor 
der hver søndag kl. 9 30, var start v. forsamlingshuset , der var, 
for dem som er kommet til siden, mange kategorier bla. travetur 
med og uden hund ,  (stavgang var ikke opfunden på det 
tidspunkt ) ,lunten med og uden hund , løb med dårlige knæ (før 
eller siden) Det kan være, såfremt det starter igen , at nogle af de 
professionelle atleter her i byen , kan overtales til at komme ned 
og give lidt grundlæggende  instruktion, så man ikke rammes af en 
" fiber " lige fra starten og skal dopes for at gennemføre. 
           
          Niels Nielsen
             



Vor brandchef i Assens har fået den geniale ide, at 
brandberedskabet på Torø er for dårligt. 
Han foreslår derfor, at man bygger en ny bro ved 
Gobio, samt en velfunderet vej over Drejet til 
Torø. 
Samtidig skulle der opstilles en bedre pumpe på 
Torøgård, men ikke gøres yderligere for 
brandbekæmpelse af Vesterborg og Skovhytten. 
 
Sikke en gylden fremtid, kan du se komikken. Tre brølende 
brandbiler i svinget ved Pernille og Uffes hus, der ryger vel et 
hjørne af stuehuset, men pyt med det, for der ryger nok også et 
par rækværk ved nedkørsel af Drejet. 
De arme unger der fisker krabber fra vores nye motorbro ved 
Gobio, må nok lade livet. Måske ryger der også et par 
badegæster, hunde og pensionister. Men pyt med det. Der er 
rigeligt af det grå guld og der er nok af badegæster og hunde…. 
Keld Mogensen, der fredeligt  bøder sine bundgarn bag 
fiskehusene  får et chok når brandbilerne passerer og kan ikke 
fiske mere det år, på grund af sand i øjnene. 
Men pyt, fiskeriet er jo heller ikke blevet bedre de sidste 20 år…. 
 
Mine spørgsmål til brandchefen var, om man nu også kunne 
forvente en ”udvikling” for Bogø, som har langt flere indbyggere 
end Torø. 
Skal vi forvente en højbro til Bogø og hvad med Brandsø ? Nej det 
virker nok lidt for pralende med to nye broer udfor Assens. 
Mit beskedne forslag, hvad med en lidt mere diskret tunnel-
forbindelse… 
 
Måske skulle vores bylaug opfordre vor turistchef Jens Poulsen, 
om at tage kontakt til halvøen nord for Århus——-Mols. 
De har i mange år forsømt deres prægtige ”Molbo-historier”. 
Kunne vi få rettighederne, så har vi mange aktørere, der er lige så 
velegnede….. 
 
         Gunnar Jacobsen 



 

 

 

 

 

 

Folkemusikken Thorøhuse.. 
 
 
Så var der igen udsolgt til folkemusik i forsamlingshuset. Omkring 
120 mennesker til koncerten med irske Padraig Rynne Band. En 
fornøjelig aften med denne unge concertina virtuos.. 
 
22. februar vender vi blikket over dammen og får besøg fra 
Portland, Oregon. Amerikanske Caleb Klauder, frontfigur i Foghorn 
Stringband, kommer med sit eget Oldtime Country Band, der bl.a. 
også er inviteret til at spille på kommende Tønder Festival. 
 
Senere i foråret forventer vi at kunne præsentere det amerikanske 
succesband Crooked Still… 
 
           Jeppe 
Padraig Rynne Band 
på den lille scene i Thorøhuse forsamlingshus 
 
 

 



 

 Samarbejde mellem Tobaksgården 
og Industrien, Årup og Folkemusikken 

Thorøhuse. 
 
Folkemusikken Thorøhuse har indgået et samarbejde med 
Tobaksgården og Industrien i Årup. Et samarbejde, hvor 
Tobaksgården ønsker at søge om at blive regionalt spillested. 
 
Det handler selvfølgelig om kulturstøttekroner. De regionale 
spillesteder er særligt udvalgte og bliver belønnet med støttekroner 
fra både stat og kommune. Desuden drejer det 4 årige 
kontraktaftaler. 
 
Der findes i landet ca. 20 spillesteder med denne status. På Fyn er 
der kun Posten i Odense. I regionen har også Godset i Kolding, 
Sønderborghus og Tobakken i Esbjerg status af regionalt spillested. 
 
Vi mener, at vi med 3 forskellige musikprofiler genremæssigt vil 
kunne løfte dette projekt. 
 
Folkemusikken Thorøhuse ser flere fordele ved dette samarbejde. 
Flere støttekroner, bedre PR muligheder, e-salg af billetter, lån af 
teknisk udstyr, lydmand osv. 
 
I sidste ende er det Statens Kunstråd, der udvælger de regionale 
spillesteder. Udvælgelsen sker i løbet af året og aftalen gælder fra 
2009 og 4 år frem. 
 
     
     
 Jeppe 
 

 

   



 
 
 

 

Soljanka-suppe 
 

500gr     -   oksekød 

200gr     -   svinekød eller hjerte eller tunge eller nyrer 

   (udvandes) 

200gr     -   pølse eller fersk skinke 

4st          -   salte agurker 

3st          -   kartofler 

2-3st       -   løg 

3sp.fuld  -   tomatpure  

3sp.fuld  -   kapers 

3sp.fuld  -   oliven 

3st          -   laurbærblade  

10st        -   sorte peber 

2sp.fuld  -   sovsejævning 

0,5st       -   citron 

100gr     -    cremefraiche 

50gr       -    persille 

 

 

1.     Oksekød, svinekød (hjerte/ tunge/ nyrer) koges 

2.     Løg hakkes og steges lidt på panden med smør 

3.     Tilføj tomatpure og bouillon (oksesuppe) og stuv 

med lidt hvedemel 



fortsat 

 

 
 

4.     Saltede agurker, kartofler, oksekød, svinekød 

(hjerte/tunge/nyrer), pølse (skinke) hakkes i små 

stykker og lægges i kogegryden med oksesuppe 

5.     Tilføj løg, kapers, salt, laurbærblade, sorte peber 

og kog ca. 10 min 

6.     Tilføj sovsejævning 

7.     Før servering skal lægges på hver tallerken 1 

spiseskefuld cremefraiche, 3 oliven, 1st. tynd 

skivet citron (uden skind), hakket persille. 
  

          Velbekomme! 

 

              Natalia Ingerslev 

 

Soljanka suppe 

 

 

                                                



 
 

 
Vi er nu nået hen til Februar som er en af de flotteste måneder at 
se stjernehimlen på,. Det er nok den måned med flest klare aftner 
og nætter. Desværre er Svanen  ( Cygnus )  ved at forsvinde 
under horisonten på den nordlige himmel i mælkevejens vrimmel, 
som der jo nok er et af de flotteste stjernetegn vi har på den 
nordlige halvkugle, også på grund af, at den flyver midt i 
mælkevejen og har gjort det hele vinteren. Men til gengæld kan 
man se dragen (Draco) i fuld størrelse, der slynger sig under den 
lille Carlsvogn. (Ursa Minor),  men som nok en af de sværeste at 
følge i fuld længde. Højt i NordØst står den store Carlsvogn som vi 
alle kender, og højt i NordVest Dronning Cassiopaia og under 
hende Kong Cepheus. 
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Der er jo en lille historie om hvorfor det kaldes 
mælkevejen: 
 
Guden Zeus var gift med gudinden Hera som han havde flere børn 
sammen med, men Zeus intreserede sig temlig meget for 
menneskerne nede på jorde, især de kvindelige som han havde flere 
udflugter sammen med. Det resulterede i at han fik en søn som han 
døbte Herkules. Zeus var urolig for om Herkules fik nok at spise hos 
sin jordiske mor, og lod derfor gudernes sendebud Hermes hente 
ham op til gudernes bolig, hvor han forsigtigt lagde ham til Heras 
bryst, mens hun sov. Men en nat vågnede Hera og opdagede 
hvordan Zeus udnyttede hende. Rasende sprang hun op og slyngede 
Herkules fra sig, så mælken fra hendes bryst sprøjtede ud over 
himlen. Efter den tur varede det længe før Zeus igen kom på besøg 
hos menneskene. Men på himlen ses stadig striben fra Heras mælk 
slynge sig mellem stjernerne. 
 
 
Den sydlige himmel er jo nok den mest spændende på denne årstid, 
da vi har den store jæger Orion med hans svær der hænger fra 
hans bælte og hans bue der sigter mod de syv duer, samt de mange 
andre flotte stjerner, også hans hunde, Canis Minor og Canis Major, 
den lille og den store hund, som render ham i hælene indtil først på 
sommeren. Sirius som vi har øverst  i store hund er den stjerne der 
er nærmest på jorden, på vore breddegrader, ca. 8 lysår borte og er 
himlens stærkest lysende stjerne, det er den der tændes først på 
himlen om aftenen, bortset fra planeterne. Tyren kan man også altid 
finde da stjernen Aldebaran også kaldet tyrens røde øje lyser meget 
(rødt eller gult) i forhold til de omkring liggende stjerner. Højt i 
Sydvest flyver de syv duer også kaldet syvstjernen eller Plejaderne. 
(Markeret med røde bogstaver Alcyone). 
 
 



fortsat 

 
Orion hed en stor jæger, der dagen lang færdes i de store skove, 
hvor han med svær og bue jagede de vilde dyr. Selv de stærkeste 
bjørne og de største ørne måtte lade livet for hans skarpe sværd 
og sikre pile. Intet som han havde udset sig som sit bytte, kunne 
tilsyneladende undslippe. 
Engang kom han til en konge, der havde syv smukke unge døtre. 
Han blev forelsket i dem alle syv, men kongen ville ikke have en 
jæger som svigersøn, og afviste Orion. Orion der ikke var vant til, 
at noget bytte gik hans næse forbi, bortførte en nat den ene af 
døtrene. Kongen satte efter ham, og om morgenen fandt han 
Orion i skoven, sovende i den unges piges arme. 
Kongen tog nu en grusom hævn, han stak øjnene ud på Orion og 
efterlod ham hjælpeløs i skoven. 
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Den blinde Orion famlede sig nu i månedsvis gennem skove og 
bjerge. Omsider nåede han frem til guden Hefajstos, der havde en 
smedje i bjergene. Hefajstos gav Orion en af sine læredrenge med 
som vejviser. Orion drog af sted med drengen på sine skuldre, og 
drengen ledte den lange vej gennem de vilde bjerge til den yderste 
kyst, hvor solen står op af havet. Her hjalp den lille smededreng nu 
Orion til rette, så han, vendt mod den opgående sol, kunne tænde 
sine øjnes lys ved dens varme stråler. 
Orion vendte nu tilbage til skoven for at finde kongens døtre, men 
han kunne ikke genkende landskabet. På stedet , hvor kongen 
skulle bo, så han nu kun syv smukke hvide duer flyve omkring. Han 
sendte sine pile efter dem, men de undgik dem og flygtede. Orion 
anede, hvem duerne var og forfulgte dem nu gennem de vidtstrakte 
skove. Somme tider syntes det ham, at pigen, han var sammen 
med i skoven, var med i flokken, sommetider var hun der ikke. Men 
han fik aldrig ram på duerne og for evigt må han jage sin lykke 
uden at nå den. 
 
Betelgeuze Orions venstre skulder har en diameter der er 400 
gange større end vores sol og er 270 lysår borte. Vores egen sol er 
kun 8 lysminutter borte. 
 
Det røde kryds på kortene er Torøhuses position i forhold til 
himlens. 
 
 
Stjerneskuds byger som kommer igen år efter år: 
 
1-6 Januar hvor den 3 januar er den mest gunstige, kommer fra 
den store Karlsvogns stang i nord. 
 
19-24 April hvor den 22 April er mest gunstig, kan ses højt i Syd 
vest. 
 
27-30 Juni hvor den 29 er bedst, også fra Karlsvognens stang 
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27 Juli- 17 August hvor den 12 August er bedst, det er nok her 
der kommer flest i timen, ses lavt i Nord Øst 
 
12 September – 21 Oktober  er bedst. D. 1 Oktober er bedst, 
kommer fra Orion 
 
26 Oktober – 25 November, hvor den 4 November er bedst, 
kommer fra Tyren. 
 
7 – 15 December, hvor den 14 er bedst, kommer fra Tvillingerne  
lavt i Øst. 
         Finn Nancke 
 

 

 
 
 
 
 
                                                 Thorø snapselaug, besøgte  
         også Fredensborg på deres lille 
         turné  Her var der stor  
                                                begejstring for de ædle drikke...
            
 
 
 
 
Hvis nogle skulle påstå,  
at Armstrong var den første på  
månen, så kan Thorøhuse  
bylaugs webmaster bevise det  
modsatte med dette billede... 



 

 

 

LAG Assens 
Som det vil fremgå af vores hjemmeside:  
http://www.lag-assens.dk/ holder LAG Assens tidsplanen, 
så vores udviklingsstrategi, som nu er godkendt af både kommune 
og region, kan fremsendes til ministeriet i begyndelsen af februar. 
Hele strategien er at finde på hjemmesiden. 
 
I vil af referaterne kunne se, at LAG bestyrelsen bevæger sig rundt i 
kommunen. Sidst holdt vi møde på Ebberuphus, og som I ved har vi 
også været i Thorøhuse her i efteråret, og vi vil i den kommende 
tid, hvor ansøgninger og spørgsmål vil dukke op, både bevæge os 
rundt på vores møder samt være at finde ved større arrangementer. 
 
Vi ved allerede nu, at der er ansøgninger på vej inden for de 
temaer, som LAG Assens har valgt at prioritere, nemlig 
 
1. Naturturisme 
2. Fastholdelse og fremme af bosætning 
3. Lokal nicheproduktion 
4. Kulturklynger 
 
Så fat pennen, når ideen dukker op, hjemmesiden indeholder også 
et idéforum, så der kan samarbejdes med andre ildsjæle. 
 
De påtænkes ligeledes, at vores koordinator Merete Juul Thyssen 
fremover vil stå til rådighed med rådgivning for projektmagere ca. 2 
timer inden vores bestyrelsesmøder, så alt ser vi frem til nogle 
spændende måneder med mange ansøgninger. 
 
         Med hilsen 
         Bjørn og Merete 
 

 



   TELEFONLISTE  
       

    BYLAUGET: 
 
 

FORMAND:  NIELS NIELSEN           64714661 
KASSERER: LILLIAN JENSEN          62623721 
SEKRETÆR: BOLETTE EGGERS          64712674 
MEDLEM:  MARGRETHE VESTERGAARD        64713868 
MEDLEM:  TONY CHRISTENSEN          63710274 
SUPPLEANT: SØREN POULSEN          64722910 
SUPPLEANT:  BRIAN MYNTMANN          64712097 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

         FORSAMLINGSHUSET: www.thoroehuse.dk 
 

FORMAND:  PREBEN PETERSEN          64711751 
KASSERER:  JOHNNI JENSEN          64713651 
SEKRETÆR:  PAULA FALLESEN          64714577 
MEDLEM:   JEPPE NIELSEN           64711053 
MEDLEM:  OLE NIELSEN           64711044 
MEDLEM:   FINN NIELSEN 
MEDLEM:   ANJA LARSEN           64713342 
SUPPLEANT:  EVA CHRISTENSEN          64712876 


