Der bliver cabaret igen i 2019
Her ses Ib Vestergaard i sit debutnummer i Thorøhuse
Cabaréen med nummeret: ”Vi er alle i samme båd”
Foto: Kim Rune Jessen
Maj 2018

Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen
Formand: Bolette Eggers, Skolebakken 4, Tlf. 64712674, Mobil:
21442498, Mail: bolette.eggers@mail.dk
Kasserer: Palle Isaksen, Jacob Gades Vej 22, Tlf. 64714400, Mobil:
40174810, Mail: pisa@pisa.dk
Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen, Ålevejen 3, Mobil: 21470639,
Mail: joergeneeg@gmail.com
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Redaktøren har ordet.
Hilser du på dine naboer og dem du møder på din vej? Tre ud af ti boligejere med
have er irriterede på deres naboer. Larmende haveredskaber og naboer, der ikke
passer deres grund eller ikke hilser, tænder flest af, viser spørgeundersøgelse.
Men sådan er det ikke i Thorøhuse, vel?
”Hilsepligt gavner naboskabet” viser undersøgelse omtalt i ”Home” boligkæden
fra april 2017. Spørgsmålet og svarene kommer her:
FAKTA: Hvad irriterer dig generelt ved dine naboer?
(der kan vælges et eller flere svar)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Larmende havemaskiner (11 %)
Manglede pasning af haven (7 %)
Det almene lydniveau (7 %)
De spiller høj musik (7 %)
Naboerne hilser aldrig (6 %)
Naboerne søger for ofte kontakt (1 %)
Naboerne er pedantiske og har en for fin have (1 %)
En anden årsag som irriterer mig (9 %)

Mine naboer irriterer mig ikke (68 %)
Lad os blive enige om, at undersøgelsen i alt fald ikke er lavet i Thorøhuse. Tolerance, hensyn og overbærenhed er nøgleord i det gode naboskab . Hilsepligten
længe leve.
Thorøhuse Postens
redaktør Bjarne Toft Olsen
Ålevejen 11, telefon: 26390999 eller 64712704
Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle
husstande i byen og i Nyhuse. Indlæg sendes til:
btols48@gmail.com
Deadline for næste nummer: fredag den 20. juli 2018
Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig.
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VVS – Ventilation –Blikarbejde
Fra ide til virkelighed.
Tlf. 64715646 Email mal@boegskov-vvs.dk
www.boegskov-vvs.dk
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REFERAT
Generalforsamling i Thorøhuse Bylaug.
Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 18.30 afholdt i Thorøhuse Forsamlingshus
Spisning kl. 18.30.
Generalforsamlingen begyndte kl. 19:30 med velkomst v/ formanden Bolette.
Der var fremmødt 34 stemmeberettigede.
1. Valg af dirigent.
John Pedersen blev valgt.
2. Valg af referent.
Jørgen Eeg blev valgt.
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed v/ formanden.
Bolette fremlagde beretningen. Denne blev understøttet af slides på storskærm. (Beretningen kan læses her i avisen s. 32-37)
Beretningen i sin fulde ordlyd bliver efter generalforsamlingen tilgængelig på
hjemmesiden www.thoroehuse.dk.
Der var følgende kommentarer til beretningen:
- Hanne: Tak for det kæmpearbejde, der udføres i bylauget.
- Bjørn: Spurgte om ejeren af ”Delfinen” var bekendt med vores anstrengelser
i sagen. Bolette svarede, at når/hvis vi fik midler til fjernelse af Delfinen,
ville hun kontakte ejeren og var sikker på, at han ville give sin tilladelse
for at undgå flere problemer.
Der var flere kommentarer til sagen om ”Delfinen”: Alice: stillede spørgsmål
om fritidsbåde er omfattet af vragfjerningskommisionen.6

Keld: At det er Saltofte Oldermandslaug, der ejer området, hvor ”Delfinen”
ligger og videre at en bortfjerning nok vil koste kr. 20.000. Bolette har
aftalt med formanden for lauget Arne Hviid, at Bylauget laver et forslag til
fælles skrivelse til ejeren af Delfinen/politianmeldelse.
- Lise: Spurgte til hvornår badebroen bliver monteret til sæsonen. Svaret fra
Bolette var: Meget snart, men afhængig af vejret.
- Bjarne: Spurgte til bylaugets mailadresser på medlemmerne. Palle redegjorde
for problematikken herom.
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet v/kassereren
Regnskabet var omdelt og Palle redegjorde for det på storskærm.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
5. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag.
6. Forslag fra medlemmerne
Der ikke indkommet forslag.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
- Palle Isaksen og Lasse Lauridsen blev genvalgt til bestyrelsen.
- Bente Hyldgaard og Niels Nielsen blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
- Preben Hansen genvalg til revisor.
- Palle Jensen blev genvalgt til revisorsuppleant.
9. Fastsættelse af kontingent. 100,-kr. pr. medlem
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt.
10. Eventuelt
- Bolette orienterede om kommende aktiviteter:
- Cafemøde 4/4 v/ Stiften om ny bog om Thorø ”Børnenes Bog”
- Maj/juni premiere v/ Bylauget på Martin Tisvilde om ”mordet” på Harald
Plum
- Hjertestarter kursus kommer igen.
Keld: Havde forslag til at bylauget arbejdede for 60 km hastighedsbegrænsningen på Torøhusevej udvides helt ind til ringvejen.
Niels: Forslag om at udkørslen fra genbrugspladsen får fuldt stop. Bolette lovede at tage aktion.
- Hanne: Mangler lys udenfor forsamlingshuset – sagen blev overdraget til for7

manden for forsamlingshuset at se på.
Niels havde forslag om sagen om et badeskur på Drejet aktiveres igen. Bolette bad Niels være tovholder.
Palle redegjorde for Thorøhuse Borgergruppe og fremlagde et lille regnskab
på storskærmen.
Dirigenten takkede bestyrelsen for arbejdet og generalforsamlingen for god ro
og orden.
Bolette takkede dirigenten for veludført arbejde og takkede forsamlingen for
fremmødet.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21:25.

EFTERLYSNING
Thorøhuse Posten har modtaget en henvendelse fra Diana Nielsen, Toftevej
1, 6880 Tarm. Diana leder efter oplysninger om familiemedlemmer, der har
boet pa Saltoftevej 3 i Thorøhuse. Hvem kan bidrage med oplysninger?
Diana skriver:
Vi leder med lys og lygte efter oplysninger om min morfars søster og min tantes
faster Martha Marie Magdalene Olsen. Manden “Johannes Andersen” vi ved ikke
om hans navn er præcist og hans alder, og hvorfra han kommer. De blev gift, men
vielsen har vi ikke fundet endnu.
Han fremstår som Johs. Andersen i Fyns Stiftidende 11. februar 1971 ved hendes
død. Hvem er han? Hun gik bort i vogterhuset på Erdals bakke. Dette vogterhus
kan vi ikke finde informationer om. Hendes dødsdato og hvor begravelsen har
fundet sted er ikke fundet. De har ingen efterkommere.
De var bosat på Saltoftevej 3, Thorøhuse Assens. Han var muligvis arbejdsmand,
og vi tror, han var yngre end hende. Om familien ejede eller lejede huset ved vi
heller ikke. Folketællinger 1960 vil give svaret på nogle af disse ting, men de er
ikke offentlig tilgængelige.
De havde en schæferhund, og Johannes trænede dressur med hundene i sin fritid
for Assens politihundeforening. Vi ved, hun blev borgerligt viet i Assens med landmand Jens Laurits Nielsen 1. oktober 1936, og de boede i Aborre, Gamtofte. Folketællingen 1940 bekræfter dette. Senere skilt eller manden døde. Martha er født 5.
april 1906 i Sct. Hans Odense.
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Hun var den ældste ud af en børneflok på 10, hvor 5 levede som voksne.
Tilbage i omkring 1948-1950 boede Marthas bror Karl Olsen og hans kone Agnes
Olsen på samme adresse, hvorefter de flyttede ind til Assens og fik min tante Inga
i 1951. Desværre døde Karl i 1952 af sygdom. Derefter blev dele af familien brudt
op. Efterfølgende flyttede Agnes og Inga til Nordjylland. Martha og Johannes er
flyttet ind engang efter 1950 på adressen Saltoftevej 3, i Thorøhuse. Og det menes, at de har boet på adressen frem til omkring 1965. Inga og hendes mand besøger i 1974 Johannes, som er flyttet til Assens og bor sammen med en anden kvinde
der. Hun husker intet om kvinden, da hun kun så hende kortvarigt.
Da Inga var barn besøgte de Martha og Johannes i Thorøhuse, men da det er
mange år siden, er det svært at huske flere detaljer.
En familie, som blev splittet, fordi de levede nogle år på Hundtofte fattiggård. Efterfølgende en del dødsfald.

Hvem kan huske disse mennesker?
Redaktionen modtager gerne henvendelser.
Fotos er sendt af Diana Nielsen
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Indsamlere i Thorøhuse på en lun forårssøndag var Eli og Ib Vestergaard
samt Annette og Palle Isaksen. De indsamlede kr. 2.288 + beløb, som blev
betalt med Mobilpay.
For hele Assens var der 60 indsamlere mod 55 i 2017 og resultatet var en
anelse over sidste års niveau.
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Bente Hyldgaard har fundet dette udklip i sine gemmer. Når nu terrassen ved Forsamlingshuset skal renoveres, kunne det være interessant at bringe dette stykke
lokalhistorie. Fliselæggerne kan over for Thorøhuse Posten fortælle, at de gamle
fliser må være fra omkring april 1993. Der var på bagsiden af de gamle fliser aftryk
fra aviser fra netop denne måned.
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Thorøhuse Bylaug
REFERAT fra bestyrelsesmøde den 9. april 2018 hos Palle
Deltagere: Bolette, Margrethe, Palle, Lasse, Bente og Jørgen
1. Godkendelse af referat fra mødet den 15. januar 2018: Der var ingen kommentarer til punktet.
2. Evaluering af aktiviteter siden sidst:
Generalforsamling 22. marts, bestyrelsen konstituerede sig uden ændring. Referat kommer i næste udgave af Thorøhuse Posten. Bolette laver henvendelse til myndighed om ønsket 60 km hastighed
fra Nyhuse til ringvejen samt en opfordring til opmaling af striber.
Møde i LDR 6. marts. Bolette refererede fra et godt og velbesøgt møde.
Det tyder på, at den gamle bane bliver belagt, så der kan cykles/
vandres på den. Skinnecykler bibeholdes.
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3. Aktiviteter i den kommende tid:
Strandrensning 17. april: Nye ”Havmiljøvogter”poser, handsker mm.
er på plads.
LAG-MANK møde 9. april: Bolette deltager.
Delfinen: Afslag om tilskud fra EnergiFyn. Andre fonde søges. Forsk.
løsningsmodeller for en fjernelse blev drøftet. Der skal bruges
mindst 20.000 kr.
§18-tur for byens gamle/enlige: Under forberedelse, tovholdere Bente
og Bolette.
Nick Nyland bog - ”Børnenes Ø”: Velbesøgt Stiften arrangement.
Martin Tisvilde forfatter til ny bog om ”Mordet på Harald Plum”:
Bylauget forbereder arrangement i maj/juni.
Medborgerrådets møde 8. maj: Ingen deltager fra Bylauget.
4. Nyt fra formanden:
En opfordring fra Niels Nielsen m.fl. om at genansøge kommunen om
tilladelse til etablering af et badehus på Drejet blev drøftet. Bolette kontakter Kim Walsted Knudsen i Assens Kommune.
Årets Landsby: Årets emne er udenfor vores kategori, og vi kandiderer
derfor ikke.
Hjemmesiden: Palle og Bjarne har fokus på en lettere opdatering af
vores hjemmeside.
5. Nyt fra øvrige B-medlemmer (bordet rundt-forslag, information, opfølgning):
Lasse: Forskønnelsesprisen bliver genoptaget i år. Fremlægges på generalforsamlingen marts/19.
Jørgen vil henvende sig til kommunen om gadebelysningen, der flere
gange har svigtet og mørklagt hele byen i flere nætter. Laver indlæg til THP herom.
Jørgen henstiller, at de nye gadelamper IKKE anvendes til opslag. Nye
fine tavler er opsat.
Lasse havde forslag om byvandring/”strandparty” til sommer. Arbejder videre med det.
13

Bolette: Vil minde kommunen om løftet om, at der bliver lagt ny asfalt
til sommer.
6. Medlemmer- antal, tilgang, velkomst til nye, informationer om/henvendelser fra medlemmerne:
Palle meddelte, at medlemstallet pt. er på 151.
7. Økonomi- indtægter, udgifter, aktuel formue, annoncer, kontingenter: Palle
redegjorde for den aktuelle økonomi.
8. Thorøhuse Posten- vores indlæg til næste nr.- nyt fra redaktøren: Palle laver indslag om den nye persondatalov. Jørgen om gadelyssvigt. Bolette om asfaltering i
byen.
9. Anden PR og kommunikation til medlemmerne og andre medier: Ingen kommentarer.
Evt.: Næste møde hos Margrethe mandag den 9. juli kl. 19:00.
Mødet afsluttet kl. 12:24
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Træflis til haven kan
afhentes næsten
gratis i redaktørens
have. Det koster 2
bajere i den røde
spand at fylde trailere, trillebøre og
spande.
Bare hent uden forudgående aftale. Så
længe lager haves.
Vh Bjarne Toft Olsen
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MØRKLÆGNING I TORØ HUSE
v/ Jørgen Eeg, Ålevejen 3.

Så skete det igen – denne gang i påsken og det er nu 3. gang med den nye gadebelysning,
at byen har været mørklagt. Jeg har som det fremgår nedenfor fremlagt situationen for
vores kontakt i Assens kommune. Man har efterfølgende erkendt, at min fejlmelding blev
registreret påskedag; hvilket også fremgår af en log på Energi Fyns hjemmeside. Der skete
som bekendt ikke noget for tirsdag.

E-mail 11.4.18 fra mig til Knud Wismann, Assens Kommune
Siden etableringen af den nye gadebelysning har der været total mørklægning af byen 3
gange med flere nætter, senest 3 nætter i Påsken. Det giver utryghed og store gener ikke
mindst for hjemmehjælpere.
Vi ved godt, at der på kommunens hjemmeside er en anvisning på, hvordan det enkelte
hus kan anmelde.
Det er os helt ubegribeligt, at der ikke automatisk indløber en alarm til EnergiFyn, når
sådan noget sker. Det burde være ”pjece of cake” at sætte en sådan ind.
Hvorfor sker det så, så forholdsvis ofte?

ASSENS SKIBSVÆRFT A/S
Havnen
5610 ASSENS
Denmark
4564711134
4564711104
50807
asv@yard.dk

16

Hvis proceduren skal følges risikerer EnergiFyn og den automatiske fejlmelding at få
150 meldinger, når hele byen er mørklagt. Det er nok ikke ønskeligt.
Ved sidste mørklægning (Påsken) lagde jeg en sms hos den kontaktperson, vi havde
ved etableringen. Jeg fik automatisk besked om, at der nu var registreret en
fejlmelding. Mere skete der ikke. Der var lys 2 nætter senere.
E-mail 12.4.18 Svar fra Knud W.
Emne: SV: Mørklægning i Torø Huse.
Hej Jørgen. Tak for din henvendelse.
Gadelys skaber tryghed, og når det ikke lyser – ja, så er det ikke rart. Det har jeg fuld
forståelse for. Men der er visse ting, som vi ikke helt er herre over.
Til dit første spørgsmål /konstatering:
Så kan der ganske rigtigt etableres fjernovervågning på anlæggene. Og i nogle tilfælde,
som i Torø huse, vil det være relativt nemt, mens det andre steder i kommunen vil være
væsentligt mere bekosteligt at etablere.
Og vurderingen er at udgiften til overvågningen pt. ikke står mål med generne og hyppigheden af fejlene.
Spørgsmål 2:
Der er en meget lang forsyning til gadelyset i Torø huse. Den kommer helt inde fra Assens og bliver fremført som luftledning.
Der har nu 2 gange, formodentligt været fløjet en fugl op i ledningerne, således de er
slynget sammen og sikringen er sprunget. Det er selvfølgelig uheldigt, men en af de ting
vi som sagt ikke er herre over.
Forsyningen er selvfølgelig noget jeg overvejer på i øjeblikket.
Punkt 3:
Proceduren er, at når man ser der mangler lys i en gadelampe, så meld det via hjemmesiden i Assens Kommune eller direkte på Energi Fyns hjemmeside. Der sidder vagt 24
timer i døgnet og tager beslutning om, hvad der skal gøres.
Hvis et helt område er mørkt, er der aftale om at Energi Fyn reagerer hurtigt.
Selv på helligdage ( påsken) er de klar.
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I Påsken kom der ikke en eneste fejlmelding fra Torø huse, så enten har alle troet at
andre meldte fejlen eller også har det ikke været vigtigt nok.
Der blev ringet ind tirsdag formiddag efter Påske, som første fejlmelding.
Så I skal stramme jer op, hvis der skal indgå 150 fejlmeldinger☺
Punkt 4:
Ved at sende en SMS til en navngiven person ved Energi Fyn omgår du de officielle
linier, og dermed de overvågede steder.
Håber at mit svar er fyldestgørende.
Du er altid velkommen igen.
Venligst Knud Wismann – El-installatør, Trafik og Byg. – Assens Kommune
Hvad gør vi så ved svigt af vores gadelys?

På kommunens hjemmeside er der en anvisning og link til Energi Fyn om fejlmelding
af gadebelysning:
https://www.energifyn.dk/kundecenter/gadelys
Hvis der er tale om mere end 1 lampe, skal du gå ned i feltet nedenfor og skrive, at
der ikke er lys i hele byen.

Der fremgår på samme hjemmeside følgende om:
”MØRKLAGTE LAMPER I STØRRE OMRÅDER”
”Ved mørklægning af større områder eller i akutte situationer, kan du kontakte vores driftsvagt uden for almindelige åbningstider på tlf. 6317 1900. Vores driftsvagt
er døgnbemandet.”

Så kære Thorøhuse borger – anmeld selv straks når, nej hvis, det sker igen, at vi
bliver mørklagt!

18

Persondataforordning –
ny lov fra 25. maj 2018

Den nye lov om persondata gælder for alle virksomheder, organisationer og foreninger og har til formål at sikre, at det er den enkelte borger, som har beslutningen om,
hvor ens personlige oplysninger skal være registreret og om andre må videregive ens
personoplysninger.
Som borger har man ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, der er registreret om en.
Og det er en pligt, at informere om, hvor man henvender sig – typisk en mail-adresse
– for at få tilsendt oplysningerne. Man har også ret til at få oplysningerne rettet eller
slettet, hvis der ikke er en særlig grund til, at de er registreret, eller der er fejl idem..
Lovens fokus er, at der skal være en åbenhed og begrundet årsag til at registrere –
der skal være et formål, som er af betydning for personen. Det er også en beskyttel-
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup
Telefon: 64 74 11 42
se, så man selv vælger, om man vil afgive sine oplysninger.
Vælger man at sige nej tak, kan det selvfølgelig få konsekvenser i form af, at man
ikke kan få leveret den vare eller ydelse, som man gerne vil have. Der kan også
være lovmæssige krav, som man ikke kan sige nej til.
Persondata – Thorøhuse Bylaug – Borgergruppen – Thorøhuse Forsamlingshus.
Borgergruppen, som er fællesskabet for byens foreninger, gør brug af en fælles
adresseliste over beboere og ejere af ejendomme i Thorøhuse og Nyhuse.

JACOB GADES
VEJ

22 Palle
Annette

Isaksen
Isaksen

1

1

1

1

1

1

Den vedligeholdes af Bylaugets kasserer. Den ser således ud (uddrag):
Det er altså adressen og navne på de voksne beboere og evt. at de er lejere. Desuden evt. et tlf.nr. og en mail-adresse, så vi har mulighed for at kontakte medlemmet.
Endelig er der i Bylauget en historisk registrering af, om der er betalt kontingent,
som ikke videregives til andre. Dermed fungerer adresselisten også som Bylaugets medlemsliste, som kun bestyrelsen kender.
Formålet med registreringen er at kunne tilbyde beboerne at blive medlem og at
sikre, at de opfylder vedtægternes bestemmelse om, hvem der kan være medlem.
Samt at kunne kommunikere med vores medlemmer på tlf. eller mail.
Evt. spørgsmål om persondataregistreringen kan ske til Bylaugets kasserer, Palle
Isaksen, på pisa@pisa.dk .
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Børnenes Ø.
Spændende beretning om Thorø, Børnenes Ø.
Den lille ø , Thorø ud for Assens, er blevet døbt Børnenes Ø, efter at den gennem
næsten 90 år har været Københavns Lærerforenings koloniers flagskib. Her har tusindvis af københavnske skolebørn siden 1930 været på sommerferie—eller svagbørnskoloni, og nu beretter Nick Nyland hele historien om Thorø og dens tre kolonier i en ny borg ”Børnenes Ø” , som udkommer 27. februar 2018 .
Bogen er rigt illustreret og fortæller alt om opbygningen af kolonierne, dagligdagen
for lærerne og kolonibørnene, de til tider besværlige besejlingsforhold, relationerne til naboerne på fastlandet, kampen for at undgå udslettelse på grund af havets
gnaven af øen, tilsandingen af Thorø Sund, og ikke mindst historien om det berømte
Thormonument.
Læs hele pressemeddelelsen på Thorøhuse Bylaugs hjemmeside.
www.thoroehuse.dk
Fyens Stiftstidende havde arrangeret et foredrag med forfatteren i forsamlingshuset. Det blev så stor en succes, at Bylauget
overvejer at gentage dette arrangement.
Der var efter foredraget guidet tur med Bolette Eggers til Thorø.
Foto og tekst: Bjarne Toft Olsen
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Thorø Snapselaug.
”Ved kyndelmisse skal egeknoppen høstes” siger
et gammelt ordsprog. Oldermand Karlo leverede
gammel ost med fedt og fårepølse. Så var der ellers smagsprøver på de nyeste påfund hos medlemmerne. Bispens Lysthus dannede rammen om
denne traditionsrige udflugt den 2. februar 2018

Tekst og foto.
Bjarne Toft Olsen
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Forsamlingshuset renoveres - denne gang er det terrassen.

Der kommer et nyt rækværk ud mod vandet med en gennemsigtig
vindskærm og samtlige fliser udskiftes til herregårdssten.
Frivillige udfører det
meste under kyndig
ledelse af Formand
og Inspektør .
Foto:
Bjarne Toft Olsen
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Havmøllepark Lillebælt Syd: (uddrag af Bolette Eggers formandsberetning)
NIMBY = not in my back yard = ikke i min baghave, skriver Bjarne Toft, vores redaktør i novemberudgaven af ThorøhusePosten. Den 29. august havde Sønderborg
Forsyning inviteret til Borgermøde i Thorøhuse Forsamlingshus, hvor især Nordborgfolket og Helnæsborgere, som vil få 4 km afstand fra kysten til de planlagte
møller, var meget oprømte. I Thorøhuse vil vi være ca. 12 km fra møllernes placering. Bylaugets medlemmer må hver især selv tage stilling til dette vindmølleprojekt. Billedet stammer fra materiale tilsendt af ”Helnæsgruppen”

Barrow havmøllepark i
England, hvor
afstanden fra
kysten er 7 km
og møllehøjden kun er 125
meter.

Visualisering af
havvindmøllepark (luftfoto)
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Velkommen til nye beboere i Gl. Toldsted.
Alice og Henning Sørensen overtog et håndværkertilbud i Thorøhuse den 15. december 2017. Livsdrømmen ”Havet” var solgt og et nyt liv på land skulle etableres.
Det blev Thorøhuse, fordi beliggenheden ved vandet og tæt på Assens var i højeste
prioritet. Alice og Henning har boet på det gamle træskib i 1½ år, og så dukkede der
en køber op. ”Vi kalder det rettidig omhu” at sælge, når der står en køber, dem er
der i parentes bemærket ikke så mange af, skulle jeg hilse og sige. Hennings søn
René, der er udviklingshæmmet, besøger parret tit, og han har allerede oplevet en
fællesspisning i Forsamlingshuset. Han er nysgerrig af natur og færdes allerede
hjemmevant i byen. Han bor i Hillerød, så det er noget af en rejse at få ham hentet
og bragt, når han skal på weekend.
Men tilbage til Jacob Gadesvej 13. Det hele skal renoveres ude og inde. Alice har
renoveret værelset på 1. sal, og Henning knokler med køkkenet, der har første prioritet. ”Vi tager et rum ad gangen, og så må tiden vise, hvor langt vi når”. Der er i
øvrigt også planlagt høns i haven (uden hane). Parret føler sig taget godt imod i
Thorøhuse, bliver det gang på gang understreget.
Bonus info: Alice (53)er uddannet Cand scient pol, tidligere turistchef i Nordsjælland
og medskaber af hjemmesiden www.visitdenmark.com. Kører motorcykel.
Henning (69) er: Maskinarbejder, elektriker, skibsfører, maskinassistent, og dertil
altmuligmand. Kører også motorcykel
Foto og tekst:
Bjarne Toft Olsen
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Pastoren i Sønderby-Kærum Kirker Rikke Graff
Kristensen er inviteret af Thorøhuse Posten (red.) til
at skrive en klumme.
Billedet er taget fra www.assensprovsti.dk

Måne og stjerner.
En tid, som står helt klar for mig, er min studietid, fordi jeg her for
alvor indså, at bedst som jeg troede, at jeg var én af de frelste, en af
farisæerne, blev jeg i åndelig forstand klar over, at jeg i stedet var
den fortabte. I min glade studietid boede jeg på kollegiet Regensen i
København. Jeg husker stadig den første fest, jeg var med til at arrangere og især den, hos en af pigerne, efter min uforbeholdne mening,
manglende arbejdsmoral. Mens mange af os drønede rundt med sved
på panden bare ved tanken om alt det, vi skulle nå, lignede den omtalte pige en, der havde al den tid i verden, der skulle til. Og da alt
kom til alt, var hendes samlede bidrag til festen, noget papirklip.
Som et af de mange gøremål skulle festsalen pyntes, og hun havde
fundet noget guldpapir og klippet tre små stjerner, og vi taler altså
om en ualmindelig stor festsal; men tre små stjerner og en halvmåne
havde hun klippet ud og klistret op på en af væggene. I mine øjne
havde hun forvildet sig langt væk fra det, som det hele handlede om.
Og havde hun været det får, som havde forvildet sig væk fra flokken
af de 99 hårdtarbejdende får, så ville ingen have haft tid til at gå ud at
lede efter hende, og måske vi havde tænkt, at det nok heller ikke rigtig havde kunnet betale sig, for vi havde så rigeligt at se til. Da alle
den aften til festen havde spist sig mætte, sangene var sunget, talerne
var holdt, og vi dansede, og snakken og latteren og luften fra den lyse sommernat fyldte festsalen, så jeg over på væggen. Og der sad tre
stjerner, som på himmelen og halvmånen, der lyste over natten. Det
var simpelthen så fint; små symboler der talte ind i en meget større
sammenhæng, og som man blev glad over at se på. Og de hang der
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endnu længe efter, festen var forbi. Netop som jeg var overbevist
om, at jeg havde mit på det tørre, at jeg bidrog til fællesskabet på den
gode måde – som farisæerne og de skriftkloge, der står og ser på og
holder på deres ret til at se ned på andre – forstod jeg, at jeg med den
indstilling selv var den, der stod udenfor. Jeg lærte, at uanset hvor
lidt jeg syntes, jeg havde til fælles med nogle af de andre, eller hvor
irriteret jeg kunne blive over en bestemt (manglende) arbejdsmoral
eller (forkerte) måder at gøre ting på eller opfatte livet på i det hele
taget, lige så lidt jeg umiddelbart brød mig om nogle af mine bofæller, eller hvor lidt jeg følte mig på bølgelængde med dem, så voksede
der ved nærmere bekendtskab en respekt for de andre. Ja, jeg følte
mig ligefrem mere og mere rig. Alle bidrog på hver sin måde. Ikke
på den måde, jeg syntes var indlysende og mest effektiv og oplagt.
Men på hver vores måde fandt vi hver en plads som regensianer, og
den distræte indflytter med stjernerne malede med den pensel, som
var hendes. - Ja Ja, vil nogen sikkert tænke; vi kan ikke alle sammen
sidde og klippe måner og stjerner, for samfundets hjul skal jo dreje
rundt. Og det er selvfølgelig rigtigt, men som vi hører et sted i evangeliet, hvor vi møder Martha og Maria, forstår Maria at være til stede, mens Jesus er på besøg, og nærmest provokerende ineffektivt sidder hun ved hans side, mens Martha styrter rundt og varter op. Lige
så vigtigt er det, at også vi forstår, at den ineffektivitet, som hyrden
udfolder ved at lede efter det ene får, er afgørende for, at vi ikke mister det væsentlige ved det at være skabt i Guds billede.
Forårshilsner fra pastoren, Rikke Graff
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Sankt Hans fest lørdag d. 23. juni kl. 18.

Thorøhuse Forsamlingshus afholder Sankt Hans fest med grillstegt
gris og bål på Drejet. Husk tilmelding. Det koster 100 kr. at deltage.
Børn halv pris. Bemærk, at det i år er på ”den rigtige dag” lørdag d.
23. juni. Hold øje med opslag på pælene. Foto og tekst:
Jeppe Nielsen
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Le Vent Du Nord (Can) i Thorøhuse Forsamlingshus
fredag d. 1. juni 2018

1800 koncerter, 5 kontinenter, 7 albums, 17 år er de facts man først
bliver præsenteret for, når man slår op på Le Vent Du Nord’s hjemmeside.
Dette canadiske kult-band har stået på ønskelisten i Thorøhuse Forsamlingshus i flere år, og det er med stolthed, vi nu kan annoncere
denne koncert i det lille forsamlingshus. Tilmed er orkestret nyligt
suppleret med et 5. medlem efter mange år som kvartet. Vi bliver
blandt de første til at opleve dem som kvintet. Le Vent Du Nord kommer fra den fransktalende provins Quebec og repræsenterer kulturen
og den særlige musiktradition fra dette område. Orkestret er gennem
tiden blevet tildelt adskillige prestigefyldte priser, bl.a. en Grand Prix
du Disque Charles Cros, to Junos (Canadas Grammys), en Felix på
ADISQ, og Årets Kunstner på den nordamerikanske folkelige alliances
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årlige Gall. Vi forventer alt i alt en super opsætning af fremragende
og alsidige musikere, spændende instrumenter, Quebec rytmer og
musik med rødder i alt hvad den fransktalende provins har fostret af
storslået musik som f.eks. De Temps Antan og La Bottine Souriante.
Så bliver det ikke bedre.
Koncerten er med mulighed for spisning fra kl. 18, hvor der for 125
kr. serveres en 2-retters menu. Koncerten begynder kl. 20 og koster
ligeledes 125 kr. Billetter bestilles på tlf. 22871053.
Arr. Thorøhuse Forsamlingshus
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Beretning for året/perioden 31.3.2017 - 22.3.2018
Strandrensning:
Traditionen tro starter vi året efter generalforsamlingen med den årlige strandrensning.
Den fandt sted som sædvanlig, en hverdagsaften d. 19. april. 20 voksne og 10
børn var mødt frem. Det sædvanlige vognlæs blev samlet og lagt på kommunens
vogn, som stilles gratis til rådighed, og de henter vognen den næste dag. Det er en
vigtig tradition, da vi holder Drejet og Fiskemaen næsten rent bare ved den årlige
indsats.
I år bliver der STRANDRENSNING tirsdag d. 17. april. Da skal vi have et helt hold til
oprydning rundt om ”Delfinen”, den strandede båd. Bagefter er der Lisbeths bagværk og kaffe/te/øl/sodavand.
Delfinen:
Nu har den strandede kutter ligget der siden højvandet d. 5. januar 2017 og intet
er sket undtagen forfald. Ejeren, Torsten Schadt, nord for Assens, har ikke vist
nogen interesse til at fjerne den. Så nu går Saltofte Oldermandslaug, som ejer
Drejet, og Thorøhuse Bylaug sammen og anmelder den til politiet efter strandingsloven. Bylauget har søgt midler til at få den fjernet og mangler endnu besked
fra Energi Fyns Fond. Kutteren er for stor til at få over broen, så den skal skæres
op på stedet. ”Og det er en miljøsag”, siger kommunen, som ikke har midler til
formålet. Det har ejeren heller ikke.
Naturstiens indvielse:
I sidste beretning manglede vi kun en dato til den begivenhed. Den kom mandag
d. 1. maj. Hans Bjergegaard, daværende formand for Teknik-og miljøudvalget,
klippede snoren og afslørede infotavlen ved p-pladsen. Så gik 111 personer de 6
km til jordbassinerne og retur i sol og strid blæst med 11m/sek. med Hans Ole
Hansen fra Miljø og Kultur, som fortalte undervejs. 70 personer blev i Forsamlingshuset til kaffe og kage. Vi havde beregnet til 30, men havde med jungletrommer tryllet noget ekstra frem. Det var virkelig en begivenhed, som der var dejlig
stor interesse for at deltage i.
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§ 18 turen med udvalgte 70+80+90+thorøhusere:
Igen i 2017 har vi søgt §18 midler i Assens Kommune og fået bevilliget 6500 kr. Så
nu er det næsten en tradition.
Tirsdag d. 16. maj tog vi med Willemoes Bus til Bogense Hotel og spiste dejlig
mad. Vejret var ikke for godt, men chaufføren kørte os til Gyldensten, hvor der
var overdækkede bord-bænkesæt til kaffe og kage. En dejlig sightseeing videre
gennem det fynske forårslandskab, selv om det regnede lidt. Og de medbragte
rollatorer gjorde nytte.
I 2018 har vi igen fået bevilliget 6.500 kr. Det bliver spændende, hvor turen går
hen i år.
Badebroen:
Ingen beretning uden noget om badebroen, stod der sidste år. Det er helt korrekt.
15. juli 2017 blev en mærkedag. Den nyeste udgave af badebroen blev indviet
med over 100 deltagere til øl/vin og grillpølser betalt af en anonym thorøhuser.
Stor tak til den anonyme!
Nu står broen der med jerndragere langt ned i havbunden lavet af Assens Skibsværft, et smukt brodække med bænk lavet af Kurt Pedersen fra Ålevejen og Finn
Helmer, Saltoftevej, en ståltrappe med aluminiumstrin, lavet af skibsværftet. Og
de gamle træstolper er fjernet. Alt sammen for kommunale midler, fra Energi Fyn
og fra private sponsorer.
Ingen Allan, Bodil, Carl, Helga og Egon storme skal fremover have lov til at skade
vores badebro så voldsomt som hidtil.
Og så er den tilmed blevet lovliggjort af kommunen til 1. maj 2027. Husk datoen
kommende bestyrelser. Vi havde nemlig glemt, at tilladelsen var udløbet 1. maj
2017.
Vi har i vores høring til Kommuneplan 2017-2029 bedt kommunen om at overtage
driften af badebroen, som den gør med andre badebroer i kommunen.
Gadelamperne:
I august - efter endnu mere korrespondance mellem Jørgen Eeg fra bestyrelsen og
Knud Wismann fra kommunen - startede Energi Fyn på udskiftningen. De havde
vundet entreprisen på udskiftningen af alle de gamle gadelamper på træpæle
med de nye stålmaster med LED-lamper. På borgermødet 3. april 2017 havde vi
stemt om, hvilken lampe med hvilken farve vi gerne ville have, en NYX.
Energi Fyn mandskabet var meget påpasselige med at give besked til husejerne,
når de skulle grave. Vi synes, at det forløb godt og med et godt samarbejde med
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dem og med Knud Wismann.
Det hele resulterede i en lysfest den 19. november i aftenskumringen med Jørgen
Eeg som rundviser med fine små aforismer om lys og lysets betydning under lampernes lys. Se Thorøhuse Posten fra feb. 2018.
Rundvisningen sluttede i Forsamlingshuset med varm suppe – som Annette og
Bente stod klar med - og øl. Ca. 40 deltagere.
Æblefestival:
Selv om det var et rigtig dårligt æbleår i 2017 kan man jo godt samle æbler. Det
blev et lille hold med 4 børn: Gustav og Victoria fra Skolebakken 11 og Johanne
med veninde Katrine fra Jacob Gades Vej 12 og Lasse og Bolette fra bestyrelsen.
Vi ”stjal” æbler hos Vibeke og Torben Thorøgyden 6, p-pladsens gamle æbletræ
med Thorøhuseæblet, lidt fra Hanne Yderstrædes forhave og lidt mere fra Inga og
Carl Emils have. Det blev til 24 bokse med 3 liter fin, ren most, som straks blev
solgt til fællesspisning. Tak til ”leverandørerne” af æbler.
Vil man have en sjov oplevelse, så kom og vær med om lørdagen i uge 41 igen her
i 2018 og se det fantastiske mobile mosteri, der kommer til Assens Planteskole.
Det kunne Storm P. have tegnet.
Legeredskaber:
Preben Hansen, Drejet 2, har udskiftet overliggeren til gyngestativet, da den var
meget ældet indvendig. Palle Isaksen, Jacob Gades Vej, har gravet pæle ned, så
ungerne kan løbe på pæle og et enkelt sted en siddeplads til bedsteforældrene,
som elsker at motionere deres børnebørn nu både med gynger og balancepæle.
Der er utrolig mange dejlige børnebørn i Thorøhuse. Tak tak.
Bosætning:
Velkomstgave + Thorøhusebogen:

Lær navnene udenad.

Charlotte og Niels: Ulkestræde 2
sten.

Læs om dem i ThorøhusePo-

Suzanne og Mogens: Jacob Gades Vej 16

Vi håber alle føler sig velkomne.

Mai-Britt og Morten, Lillebo: Jacob Gades Vej 9
Rita og Gert: Jacob Gades Vej 6
Ib og Eli: Bådsstræde 3
Erik og Grethe: Barkegryden 3
Kim og Maiken: Skolebakken 7
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Rikke og Oliver og Elias: Fælleden 1
Alice og Henning: Jacob Gades Vej 13
Kig også på hjemmesiden http://bovedvandet.wixsite.com/thorohuse som Torben Blicher Buch , Markledet,har lavet. Her er der videoer lavet af Palle Isaksens
søn med interviews med 4 tilflytterpar. Eller se dem på YouTube – søg på
Thorøhuse.
Mobildækning:
I november-nummeret af Thorøhuse Posten opfordrede Kurt Pedersen til at udfylde en blanket om dårlig mobildækning. Der blev i alt afleveret 11 blanketter til
mig, Bolette Eggers. De blev scannet og sendt til TDC, som gav dette svar:
Mobildækningssvar.
Vi har kigget på området og generelt ser dækningen OK ud, men det er klart
at der kan forekomme lokale variationer som formentlig er det der er tilfældet på de adresser der er nævnt i din mail!
…. og sammenholdt med ovenstående betyder det at vi ikke har aktuelle
planer i området.
Jeg håber dette afklarer!
Det indikerer for mig, at der p.t. ikke er planer om forbedring af signalet - desværre.
Der er dog den mulighed at anvende jeres YouSee Wifi-signal indendørs, således
at I har god mobildækning indenfor.
https://kundeservice.yousee.dk/mobil/wifi-opkald/wifi-opkald
Dette link viser hvilken smartphone, man er nødt til at have for at kunne forbedre
sin indendørs mobildækning.
Thorøhuse som Kulturmiljø:
Læs s. 12 i febr.-udgaven af ThorøhusePosten. Palle Isaksen har en fin artikel om
fortid og fremtid for vores huse. En rapport som blev lavet i 2009 om Kulturmiljøer i kommunen, hvor Thorøhuse er en af de 33 kulturmiljøer, er nu blevet en del
af Kommuneplanen 2017-2029.
Især er Bylauget optaget af, at embedsmænd i kommunen ikke administrerer
efter en ikke juridisk SAVE-registrering, som kun er vejledende, men administrerer
efter den politisk vedtagne Lokalplan for Thorøhuse. Så hvis nogen oplever pro-
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blemer i bygge/renoveringssager vil vi godt vide det.

De 33 udvalgte kulturmiljøer kan findes her:
https://www.assens.dk/media/3322/registrering-af-33-kulturmiljoeer.pdf
SAVE-registreringen af de enkelte huse kan findes på linket nedenfor: bedste vurdering 1, dårligste 9.
http://planer.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?cmsid=2160
Havmøllepark Lillebælt Syd:
NIMBY = not in my back yard = ikke i min baghave, skriver Bjarne Toft, vores redaktør i novemberudgaven af ThorøhusePosten. Den 29. august havde Sønderborg Forsyning inviteret til Borgermøde i Thorøhuse Forsamlingshus, hvor især
Nordborgfolket og Helnæsborgere, som vil få 4 km afstand fra kysten til de planlagte møller, var meget oprømte. I Thorøhuse vil vi være ca. 12 km fra møllernes
placering.
Thorøhuse Bylaug følger udviklingen. Magrethe Vestergaard følger med i Helnæsgruppen og har delt pjecer ud i Thorøhuse. Bestyrelsen opfordrer de af vores
medlemmer der er imod projektet at deltage i Helnæsgruppens arbejde.
De planlagte VVM-undersøgelser = Vurdering af Virkninger på Miljøet skal være
færdige i dec. 2018. Så kommer 2. høring med nye borgermøder.
Bylaugets medlemmer må hver især selv tage stilling til dette vindmølleprojekt.

Nedenfor er 4 links:
Sønderborg Forsyning, projektmagerne: www.lillebaeltsyd.dk
Modstandere af projektet: http://www.nej-til-kystnare-vindmoller.dk/
underskriv-nu
Helnæsgruppen: www.redlillebaelt.dk
Konsekvensvurdering af havvindmøller- om der er et hav i horisonten
eller der er et land i horisonten: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/
Vindenergi/visualisering_af_kystnaere_moeller.pdf
Hængepartier:
Stejlebjergvej, som alternativ til indkørsel til Genbrugspladsen. Vi rykker politikerne.
Nyt asfalt slidlag efter fibernet, højspænding og nye gadelamper udgravninger.
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Flemming Lund har lovet det i foråret 2018. Det følger vi til dørs.
Sponsorstøtte:
Thorøhuse Bylaug har i 2017 bevilliget 5000 kr. til Thorøhuse Livredderklub for
børn til et nyt board.
Thorøhuse Bylaug har bevilliget 10.000 kr. til nye gadelamper på Ålevejen, hvor
beboerne selv måtte betale for at få gadelamper. Der har aldrig tidligere været gadelamper på Ålevejen som det eneste sted i Thorøhuse.
Tak:
Bylaugets medlemstal var ved slutningen af 2017 på 170 medlemmer. Det er det
største nogensinde. Vi håber, alle de nye også vil være medlemmer. Tak for jeres
opbakning, som giver bestyrelsen styrke i snakken med kommunen og andre myndigheder, at vi taler på vegne af 170 borgere.
Tak til vores redaktør Bjarne Toft Olesen, Ålevejen, for arbejdet med ThorøhusePosten og som webmaster på www.thoroehuse.dk . Tak til annoncørerne. Hjemmesiden har tidl. været fælles for Bylauget og Forsamlingshuset, men er nu Bylaugets alene, da Forsamlingshuset har oprettet deres egen hjemmeside med bedre
mulighed for at leje og se ledige datoer.
Vi vil gerne have endnu flere mailadresser på medlemmerne. Send dem til kassereren: pisa@pisa.dk
Palle vedligeholder en beboerliste på adresserne i Thorøhuse og Nyhuse, som kan
være medlem af Bylauget. Listen bruges også i Borgergruppen, hvor vi samarbejder med Forsamlingshuset om fælles anliggender.
Og det er en rigtig god ide at blive medlem af Facebook gruppen Thorøhuse, hvor
man hurtigt kan sprede en nyhed, begivenhed m.m. – eller modtage sådanne.
Tak til bestyrelsen og samarbejdet med Forsamlingshusets bestyrelse i Borgergruppen og tak til Assens Kommune for bevillinger til badebro, §18 midler og nye
gadelamper og også en stor tak til de private sponsorer.
Bolette Eggers
Formand
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Torben Helander Eskesen,
Drejet 3 , blev bisat d. 27.
febr. fra Vor Frue Kirke. Torben blev 90 år i september
2017. Læs 90 års interviewet
i Thorøhuse Posten august
2017. Torbens hus er til
salg .

Dødsfald

Læs interview med Torben i
Thorøhuse Posten August
2017 side 32. Læser du i den
elektroniske udgave af
Thorøhuse Posten kan du
klikke her

Palle Pedersen,
Slippen 3, blev bisat d.
28. febr. fra Kapellet
ved Korsvang. Palle blev
69 år efter lang tids sygdom. Nina, hans datter,
overtager huset.

Berner Nielsen,
Jacob Gades Vej 18, blev
bisat 4. april fra Tanderup
Kirke. Berner blev 76 år
efter lang tids sygdom. Henrik, hans søn, overtager huset.

Tekst: Bolette Eggers
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Asfalt
Torsdag d. 19. april gik jeg Thorøhuse rundt med Jørgen Erik
Hansen fra Vej og trafik i Assens Kommune og inspicerede asfaltbelægningen med kanter efter opgravning til fibernet og
højspænding og nye gadelamper. Kommunens gader er: Jacob
Gades Vej-Drejet-Saltoftevej-Skolebakken indtil Lundshøje/
Markledet-Torøgyden.
Jørgen Erik tegnede og noterede og proceduren. Han kontakter Energi Fyn, som er operatør. Jeg håber det bliver inden
sommer, men intet vides lige nu ved deadline til Thorøhuse
Posten.
Bolette Eggers, Thorøhuse Bylaug. Foto: Bjarne Toft Olsen
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Strandrensning:
Tirsdag d. 17. april samlede 25 voksne og 18 børn skrald op på
Drejet og Fiskemaen og stranden helt hen til Nyhuse.
Der var ikke så meget plast og papir. Dejligt. Men 3 jollelig og
andet storskrald fra stranden kom med på vognen, som Assens
Kommune stiller til rådighed og selv henter og tømmer dagen
efter på Genbrugspladsen.
Tak til alle deltagere, tak til Lisbeth for hjemmebag og kaffe/
te, tak til Assens Kommune.

Tekst: Bolette Eggers
Foto: Fra Facebook /
Thorøhuse
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Cabaret 2018.
”Vi gør det igen i 2019” - så er I advaret
Cabaretholdet lavede en evaluering af forårets forestilling ved en
sammenkomst enter oprydningen. Der var kun ønske om få justeringer, så det ser ud til at hele holdet har fundet et godt koncept.
Men der er plads til flere/ nye aktører på alle poster. Der var højt
humør og enighed om at gentage succesen næste år med to forestillinger 22. og 23. marts 2019. Styregruppen fortsætter og øvedagene
bliver onsdage. Vi ses vel?

Foto: Kim Rune Jessen
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En forårsdag på Drejet mødte jeg
en fotograf, som jeg faldt i snak
med. Han hedder Kåre Selvejer
og har egen hjemmeside med
fantastiske foto fra bl.a. Thorø og
Thorøhuse.
Jeg har fået tilladelse til at bringe
nogle af billederne i dette blad,
men der er copy right på alt materiale fra hjemmesiden. Det skal
anføres, at gengivelsen slet ikke
yder den retfærdighed de fortjener.
Se de flotte billeder på hjemmesiden.
www.selvejerfoto.dk
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Thorøhuse Forsamlingshus
Bestyrelse
Formand:

John Pedersen, Saltoftevej 2A, tlf. 30870256
Email: jlped.dk@gmail.com

Næstformand

Ole Nielsen, Markledet 1, tlf. 22718958
Email: oletoroehuse@gmail.com

Kasserer

Ursela Nielsen, Jacob Gades Vej 11, tlf. 51259250
Email: ursela.hanshenrik@mail.dk

Sekretær

Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053
Email: jepfyn@gmail.com

Inspektør

Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623

Medlem

Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150
Email: pernillehede@hotmail.com

Medlem

Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209
Email: carlskolebakken@gmail.com

Medlem

Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15, tlf. 40383126
Email: s.lyse@os.dk

Udlejning

Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060
Email: myrfyn62@gmail.com

Hjemmeside

www.thoroehuseforsamlingshus.dk/
(udlejning og aktiviteter)

Thorøhuse d. 7.april 2017
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Mågeskole.
Måger er fugle, man næsten ikke kan undgå at se, når man befinder sig ved de danske kyster. Måger er ikke bare måger, der er faktisk 51 forskellige arter . Bagsideredaktionen laver her en lille test, der vedrører de mest almindelige mågearter . Prøv
om du kan løse opgaven ved at forbinde tekst og billede med en streg.: Den
”falske” måge streges ud.

Hættemågen
Sølvmågen

Havmåge

Stormmågen
Sildemåge
Svartbag
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