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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 

Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard, Jacob Gades Vej 1, 

Tlf. 64713868, Mobil: 29602070, Mail: 

margrethe.vestergaard@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Lasse Lauridsen, Jacob Gades Vej 26, Mobil: 

23906812, Mail: lasselau@hotmail.com 

Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard, Jacob Gades Vej 23, 

Mobil: 61654640, Mail: bhygaard@gmail.com 

Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen, Drejet 4, Tlf: 64714661, 

Mobil: 24232507, Mail: nn@asyard.dk 

 

Hjemmeside: www.thoroehuse.dk/ 
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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:  25. januar 2020 

Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig. 

Redaktøren har ordet. 

 Allerførst velkommen til en ny annoncør her i bladet. Nybolig 

har tegnet sig for en annonce der bringes her i bladet fremad-

rettet. Skulle du kende til et firma der kunne tænke sig at tegne 

en annonce, så giv mig  endelig et tip. 

Assens Kommune - vores Kommune, har gang i et gigantisk pro-

jekt med at samle alle spildevandsledninger ved den nye Forsy-

ningspark ved Faaborgvej. Otte rensningsanlæg nedlægges og 

samles et sted. En del af gravearbejdet foregår i øjeblikket ved 

Nyhuse, se forsidebilledet. 

”Alt lortet skal til Assens” siges der spøgefuldt mand og mand 

imellem, men der er skam mening i galskaben.  

Anlægget skal være med til at understøtte Assens Kommunes 

klimamål om, at kommunen skal have en CO2-neutral drift i 

2029, og at Assens Kommune skal være en CO2-neutral geogra-

fisk enhed i 2042.  

Der bliver et rekreativt stisystem omkring renseanlægget og en 

skoletjeneste.  Jeg glæder mig til at se det nye anlæg i drift, hvis 

jeg lever så længe. 

mailto:btols48@gmail.com
mailto:btols48@gmail.com
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VVS – Ventilation –Blikarbejde 
Fra ide til virkelighed. 

Tlf. 64715646 Email mal@ boegskov-v vs. dk 

 ww w. boegskov-v vs. dk  

mailto:mal@boegskov-vvs.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
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REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 26. SEPTEMBER 2019 HOS 

LASSE 

Deltagere: Bolette, Palle, Margrethe, Bente, Lasse samt Jørgen 

(referent). 

Referat af mødet 24. juni 2019: Er godkendt og har været op-

hængt i infoskab. 

 

2. Evaluering af aktiviteter siden sidst: 
”Delfinen”, den strandede båd på Drejet blev skrottet af 

”Svendeklubben” onsdag den 3. juli. Underskrift 
(samtykke) på plads fra ejeren. John Pedersen var tovhol-
der. Økonomien blev styret af Bylaugets kasserer og for-
delt,  

11. juli havde Bylauget inviteret borgerne på is og kaffe samt 
syng/sang i Forsamlingshuset. Hans Henrik spillede. 34 
deltog. 
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Vi havde ansøgt om at blive ”Årets Landsby” i kommunen. 
Det blev Flemløse/Voldtofte som fik æren denne gang.  

En bogkasse er fremstillet under medvirken af Lasse, Mo-
gens, Bjørn, Hanne Y og Inger. Efter aftale med kommu-
nen placeres den nye bogkasse på kanten af P-pladsen 
ved Fiskemaen. Jørgen Jensen vandt konkurrencen om 
et navn: ”Bogormen” hedder den nu.  

  
Aktiviteter i den kommende tid: 

Med baggrund i indbrud i Thorøhuse bliver der i samarbejde 
med det Kriminalpræventive Råd lavet en aften i For-
samlingshuset med fokus på emnet Nabohjælp. Datoen 
er aftalt til torsdag den 21. november kl. 19 i Forsam-
lingshuset. 

Skal vi have ”Hjerteløbere” i Thorøhuse? Det besluttedes at 
tage emnet med i Thorøhuse Posten samt lave et hjerte-
startekursus i januar 2020 slås op på tavlerne. Bolette 
tager kontakt.  

Æblesamling til most 11.10 besluttedes aflyst grundet æble-
mangel.  

 
4. Nyt fra formanden: 

 Legeredskaber på græsset ved p-pladsen. Forslag fra Merethe 

Vesterboe. Vi mener, at det skal være en fællesudgift. Em-

net tages med på fællesmødet med Forsamlingshuset d. 

9.dec. 2019.  

Renovationsordningen på Fiskemaen ser ud til at fungere godt. 

Dette og oprydning på p-pladsen behandles på Borgergrup-

pemødet 9.12. 

Dato for næste generalforsamling bliver mandag den 30. marts 

2020. 

Bolette deltager i 5 års jubilæum for Landsbyambassadører.    
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 Nyt fra øvrige b-medlemmer: Jørgen: ”H” sagen om ændring af 

stednavn fra Torø Huse til Thorøhuse har pressens interesse. 

Fyens Stiftstidende samt Kristeligt Dagblad har flerside artik-

ler om emnet. Sagen ligger hos kommunen som afgør den 

videre proces inden jul… Palle: Ifm. lægning af nye kloakrør 

langs banen og forbi genbrugspladsen rejses atter spørgsmå-

let om en sikker cykelforbindelse. Bente: Henstiller til at 

Thorøs besøgende børn får lært at gå i den rigtige side af 

Torø Huse Vej. 

6.  Medlemmer: Palle oplyste at vi pt. har 165 medlemmer. 
7. Økonomi: Kassereren fremlagde den aktuelle økonomi. 
8. Thorøhuse Posten: Referat af b-møde, Bolette og Jørgen. 
9. Anden PR: Der var ikke noget til punktet. 
Evt.: Næste møde: Aftaltes til torsdag den 16. januar kl. 19 hos Mar-

grethe. 
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Nye folk på Skolebakken 7. 

 

I Thorøhuse har vi tradition for at byde folk velkommen til byen, og 

jeg afløser Bolette der har været her for nylig med en velkomsthil-

sen. Denne gang gælder det et interview til Thorøhuse Posten.  

Kirsten Lotentsen Rasmussen og Flemming Andersen byder mig 

velkommen på ægte fynsk maner med friskbagt ”brunner” og kaffe. 

Begge er de enige om at det er naturen og roen der trækker i 

Thorøhuse. Kirsten kendte intet til dette hjørne af Fyn selv om hun 



10 

 

 

 

40820030 

har boet flere steder på øen (Nyborg og Svendborg). Flemming der-

imod er godt kendt i området, da han som barn har fisket en del fra 

Thorøhuse sammen med sin far. Og så er Niels Nielsen i øvrigt hans 

onkel får jeg fortalt. Parret har for nylig købt båd der ligger i Assens 

Marina. 

Kirsten har arbejdet på jobcenter i Vamdrup i køkkenet. Hun er ud-

dannet ernæringsassistent og kostvejleder og hun har derudover en 

mentoruddannelse. Hun blev arbejdsløs da det hele lukkede. Flem-

ming er Teknisk Servicemedarbejder ved ”Børnehusene” i Vissen-

bjerg i et fleksjob. Der er hverken dyr eller børn i hjemmet. Tilsam-

men har de 5 voksne børn (alle piger) samt 3 børnebørn. 
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Kirsten ville gerne i gang med et nyt job og Flemming ville gerne i 

gang med at bygge modelskibe. Mon der findes model-byggere her i 

Thorøhuse ? Et tip modtages med tak. Og jeg siger tak for kaffe og 

brunsviger. Og så selvfølgelig et stort VELKOMMEN TIL THORØHUSE 

fra Bylauget. 

Foto og tekst: Bjarne Toft Olsen 

ÅRETS JULESTUE I FORSAMLINGS HUSET 
 
Vi laver igen i år en hyggelig julestue i forsamlingshuset ,som bliver 
den 1.søndag i advent som vi plejer. I år er det  
søndag den 1. december fra kl.13,00 til 16,00  
hvor det kan købes gløgg, æbleskiver, kaffe, øl, vin og diverse soda-
vand. 
 
Jeg forsøger igen at fylde huset med mange boder hvor der bliver et 
bredt udvalg af diverse handlende med, jule loppesager -kunst -
kager, strik og andre fristende tilbud. 
 
Dem der ønsker at leje et salgsbord skal bestille et bord hos Vivian 
30137156, bordleje...50kr, bestil hurtigst muligt da vi jo ikke har 
plads til så mange borde  
 
Håber at alle Thorøhusere vil komme og hygge 
sig den søndag eftermiddag og tage hul på jule 
måneden sammen. 
 
Kærlig hilsen tovholder Vivian 
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Røde Kors havde landsindsamling  6. oktober. 

Det er efterhånden blevet en tradition, at Bolette Eggers indsamler i Thorøhuse og 

Nyhuse, og 2019 var ingen undtagelse. Bolette er suverænt topscorer blandt alle 

indsamlerne med det største beløb i bøssen og på Mobil Pay.   

Indsamlet i Thorøhuse og Nyhuse 2995 kr.  i bøssen hvortil kommer Mobil Pay så 

det samlede beløb bliver 3675 kr.  

Tak for donationer og tak til Bolette. Vi indsamler igen næste år første søndag i ok-

tober. BTO 
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Der var æblefestival i Assens Kommune i ugerne 41 og 42. Lise Arnecke havde 

sat sig i spidsen for et arrangement i Forsamlingshuset hvor man kunne smage 

på de mange forskellige æblekager.  Frivillige havde fremstillet i alt 14 meget 

forskellige kreationer - alle med æbler selvfølgelig.  

Og det blev et tilløbsstykke ud over alle grænser, op mod 100 gættes der på. Selv 

TV2 havde fundet vej til Thorøhuse og der blev lavet et lille interview med Lise.  

Dommerpanelet fik enstemmigt valgt de tre bedste kager og der var selvfølgelig 

præmier til de tre vindere.  

Dommerpanelet bestod af: 

Grethe Stensig Jensen ( tidl. Cup- Cake),  

Dorthe Sørensen,  

Kirsten Hansen.  

Æblekager til den store guldmedalje 
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Navne på vinderne: 

1. Anne-Lise Knudsen, Gavekurv fra Rema 100 

2. Kia Schmidt, El-parkeringsskive fra Bilhjørnet 

3. Hanne Hansen, gavekort på 250 kr. til inter Sport 

 

Tak til Lise Arnecke for et godt initiativ. Foto og tekst BTO 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 

Havnen 

5610 ASSENS 

Denmark 

4564711134 

4564711104 

50807 

asv@yard.dk 

Menighedsrådsvalg i 2020 

Kære thorøhusere 

Ja, det er ganske vist vores smukke nykalkede kirke som I ser, flot beliggende på en 

bakketop. En kirke vi bruger meget forskelligt, alt efter behov, men for langt de  

mailto:asv@yard.dk
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fleste thorøhusere gælder, at vi betaler vores kirkeskat, om ikke med glæde,  så i 

bevidsthed om, at kirken er vores. Det er en bygning, der i århundreder har været 

midtpunkt for egnens, såvel glædelige, som sørgelige begivenheder. Her har vi døbt 

vores børn, holdt bryllup, begravet vore døde, fundet julestemningen og i øvrigt 

brugt kirken som det passer hver især bedst.  

Kirkens beståen og udvikling beror på et folkevalgt element. Hver fjerde år er der 

valg til menighedsrådet og det bliver aktuelt igen ultimo 2020. Der er lang tid til, 

men vi ønsker at være på forkant, idet der utvivlsomt kommer til at mangle råds-

medlemmer og suppleanter. De fleste af de nuværende medlemmer har siddet i 

Rådet i mange år. Menighedsrådet består af 5 medlemmer og helst et par supple-

anter. 

Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at gøre Jer opmærksom på valget, og til at 

bede Jer overveje, om det ikke er noget for Jer eller måske Jeres nabo. Vi står gerne 

til rådighed med oplysninger om Menighedsrådets arbejde.  

Bedste hilsner 

Lene Kastrup, Kirsten Andersen og Bjørn Birkely (foto) 
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 Nu er “Bogormen” kommet på plads  

i hjørnet på parkerings pladsen, og vi er MEGET glade for resultatet. 

Man kan, som det fremgår på den plakat jeg har hængt op i bogska-

bet, LÅNE en bog/et blad, og levere det tilbage efter lånet. 

 Man kan også donere bøger/blade til skabet, i de opstillede kurve. 

 Der bliver ingen mulighed for køb af bøgerne. 

Bylauget har doneret pengene til materialer til bogskabet. 

Skabet er bygget af Mogens Andersen samt Lasse Lauridsen, og ma-

let af Bjørn Birkely. 

Inger Lerche, Johanne Dorph Bendtzen samt undertegnede, har sat 

de modtagne bøger i skabet, og sørger fremover for at holde det 

pænt og ordentligt. 
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Mogens,  

Ole,  

Bjørn  

og Lasse i skabet 

Foto og tekst:  

Hanne Yderstræde  
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Adresse: Ebberupvej 75, 5631 Ebberup 

Telefon: 64 74 11 42 

Kære alle Thorøhusere. 

 

Her kommer lige en opdatering fra Torø. 

Som de fleste ved så er vi påbegyndt renovering af Thorøgård. Alt kører pt efter 

tidsplanen, vi en næsten færdige med at brække ned og forventer, at vi så småt 

begynde opbygning om en uges tid. 

Der vil blive noget transport af materialer frem og tilbage til øen, planen er at 

Carsten og jeg vil stå for størstedelen af al transport, som vil foregå i små portio-

ner, 

For at skåne området mest muligt. 

I ugerne 48 til 51 skal vi have støbt alle gulvene, i den periode vil vi lægge jern-

plader ud over vadestedet og hen langs fodboldbanen for at beskytte området. 

I samme periode vil der komme et Firma fra Østjylland og tynde ud i skovene på 

Torø. 

Der er en del farlige områder i skovene som skal ordnes og når vi alligevel har 

maskiner og jernplader derovre, så vil alle skove og hegn blive gået igennem. 

Dette projekt vil give en del flis ,som skal køres væk fra øen. 

Flisen vil blive transporteret på traktor og container over vadestedet og ud via 

Jakob 

Gadesvej. Chaufførerne vil blive bedt om at køre meget forsigtigt og med hen-

syntagen til alle beboere og huse. Jeg regner med at transport af flis, tager 2-3 

dage, formentlig ca 25 læs. 

Nogle dage vil vi måske afspærre et mindre område på p pladsen ved forsam-

lingshuset hvor vognmænd kan stille materialer af, bare så de ikke kommer til at 
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stå alle vegne dernede. 

Jeg håber alle ser positivt på vores lille projekt, og jeg håber at hvis der skulle opstå 

nogen form for problemer eller gener, som vi kan gøre noget ved, så kontakt os 

endelig på tlf. 21453795. Eller København på 33254425. 

Alle er velkomne til at komme og kigge og få en lille snak. 

På vegne af kolonierne 

       Jeppe og Carsten 

Foto: BTO 
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Koncert med Folkekons. fredag d. 10. januar. 

 

For 3. år i træk præsenterer Thorøhuse Forsamlingshus Sydansk Musikkonservato-

riums dygtige musikere fra folkemusiklinjen, når de i januar drager rundt i landet 

med noget af det, der har fyldt i studieåret. Denne gang bliver det med deltagelse 

af Nordic Master, udvekslingsstuderende fra de øvrige nordiske lande. Vi forventer, 

at der til koncerten vil optræde 15 musikere, så pladsen bliver igen trang på den 

lille scene. Som vanligt bliver koncerten med mulighed for spisning af en 2 retters 

menu, og billetterne, 150/150 kr. kan allerede nu reserveres på tlf. 22871053. 

Jeppe 
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Kom og vær med! 

Bliv en del af fællesskabet 

 

 
Røde Kors Assens åbner ny Røde Kors Butik. Butikken skal sælge alt fra lækkert 

brugt tøj til møbler og boligtilbehør. Butikken bliver en vigtig indtægtskilde for 

de mange aktiviteter vi driver lokalt og internationalt. 

Du kan helt sikkert noget vi kan bruge. 

Til vore kommende butik har vi brug for frivillige, der har lyst til at indgå i et 

driftigt og uhøjtideligt fællesskab om at tjene penge til Røde Kors. Vi har brug 

for alle der har lyst til at være med til opbygning, indretning og driften af den 

kommende butik. Der er masser af forskellige opgaver at kaste sig over, lige fra 

byggeopgaver til tøjudvælgelse og dekoration. Sidenhen bliver den gode kun-

deservice og salg samt indsamling at donationer og klargøring af forskellige 

varegrupper også opgaver, du kan deltage i. Hos os vil du få dit eget ansvars-

område og faste vagter, eller du kan hjælpe med events og profilering af butik-

ken lokalt. 

Vi forestiller os at du: 

• Har lyst til frivilligt arbejde i fællesskab med andre 

• Kan bidrage med smil og godt humør 

• Måske har en særlig interesse- eller fagområde, du vil arbejde med 

• Kan afsætte min. 3-4 timer om ugen efter aftale med butikslederen 

• Kan glæde dig over at skabe resultater sammen med andre 

• Kan stå inde for værdierne og fællesskabet i Røde Kors 
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Vi kan tilbyde dig: 

• En spændende opgave med god mulighed for indflydelse 

• Kurser om genbrug, Røde Kors, frivillighed, førstehjælp mv. 

• En stærk professionel organisation til at støtte dig i opgaven 

• At blive en del af et fællesskab der gør en forskel lokalt og interna-

tionalt 

 

Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte Aktivitetsleder Birgit 

Nielsen tlf. 30507297, eller skrive til bn30507297@gmail.com 

RØDE KORS BUTIK 
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Aktivitetskalender forår 2020. 

 

Mandag d. 6. jan. kl. 1900  Svendeklubben 

Tirsdag d. 7. jan. kl. 1800  Fællesspisning 

Onsdag d. 8. jan kl. 1400  Kortklubben 

Fredag d. 10 jan. kl. 1800/2000 Koncert.   Folkekons. (DK)          

Mandag d. 13. jan. kl. 1900  Sy og Strik 

Tirsdag d. 14. jan. kl. 1900   It Cafe 

Mandag d. 20. jan. kl. 1900  Svendeklubben 

Onsdag d. 22. jan. kl. 1400  Kortklubben 

Søndag d. 26. jan. kl. 1500  Hjertestarterkursus  

Tirsdag d. 28. jan. kl. 1900  It Cafe 

 

Mandag d. 3. feb. kl. 1800  Fællesspisning 

Onsdag d. 5. feb. kl. 1400  Kortklubben 

Tirsdag d. 11. feb. kl. 1900  It Cafe 

Mandag d. 17. feb. kl. 1900  Svendeklubben 

Tirsdag d. 18. feb. kl. 1900  Sy og Strik 

Onsdag d. 19. feb. kl. 1400  Kortklubben 

Lørdag d. 22. feb. kl. 2000  Koncert.   Allan Olsen. (DK) 

Tirsdag d. 25. feb. kl. 1900  It Cafe 

Torsdag d. 27. feb. kl. 1800  Generalforsamling Forsamlingshuset 
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Mandag d. 2. marts kl. 1900 Svendeklubben 

Tirsdag d. 3. marts kl. 1800  Fællesspisning 

Onsdag d. 4. marts kl. 1400  Kortklubben 

Mandag d. 9. marts kl. 1900 Sy og Strik 

Tirsdag d. 10. marts kl. 1900 It Cafe 

Mandag d. 16. marts kl. 1900 Svendeklubben 

Onsdag d. 18. marts kl. 1400  Kortklubben 

Fredag d. 20. marts kl. 1800/2000 Koncert. Väsen. (S) 

Fredag d. 27. marts kl. 1800 Cabaret 

Lørdag d. 28. marts kl. 1800 Cabaret 

Mandag d. 30. marts kl. 1830  Generalforsamling Bylauget 

 

Onsdag d. 1. april kl. 1400  Kortklubben 

Mandag d. 6. april kl. 1800  Fællesspisning 

Onsdag d. 8. april kl. 1900  It Cafe    

Onsdag d. 15. april kl. 1400  Kortklubben 

Onsdag d. 15. april kl. 1900  Strandrensning 

Mandag d. 20. april. kl. 1900 Svendeklubben 

Tirsdag d. 21. april kl. 1900  Sy og Strik 

Onsdag d. 22. april kl. 1900  It Cafe 

Onsdag d. 29. april kl. 1400  Kortklubben 

 

Fredag d. 1. maj kl. 1800/2000 Koncert. Tailcoat. (DK, S) 
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Mandag d. 4. maj kl. 1900  Svendeklubben 

Tirsdag d. 5. maj kl. 1800  Fællesspisning 

Onsdag d. 6. maj kl. 1900  It Cafe 

Mandag d. 18. maj kl. 1900  Svendeklubben 

Tirsdag d. 19. maj kl. 1900  It. Cafe 

Mandag d. 25. maj kl. 1900  Sy og Strik 

Fredag d. 29. maj kl. 1800/2000 Koncert.  Yves Lambert Trio. (CAN) 

 

Onsdag d. 3. juni kl. 1900  It Cafe 

Mandag d. 8. juni kl. 1900  Svendeklubben 

Mandag d. 15. juni kl. 1700  Foreningen Norden.  Sigurd Barrett. 
(DK) 

Lørdag d. 20. juni kl. 1800  Sankt Hans Fest. 

Bestyrelsen 



28 

 

”DELFINEN” LETTER ANKER” 

THORØHUSECABARET 2020 

Du kan roligt sætte kryds i kalenderen. Det bliver en fantastisk forestil-

ling! 

Det gammelkendte hold arbejder i det skjulte med de indledende for-

beredelser 

 

Således spiller vi: 

Generalprøve: torsdag d. 26. marts 2020 kl. 19.00 - pris 50 kr incl. 

kaffe og kage 

Premiere: fredag d. 27. marts 2020 kl. 18:00 – 200 kr incl. spisning 

Forestilling: lørdag d. 28. marts 2020 kl. 18:00 – 200 kr incl. spisning 

 
Billetter kan bestilles fra 5. november hos Ursela – tlf 51 25 92 50 
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Vi bestræber os på at forestillingen bliver mindst lige så god som 

den seneste cabaret, hvor 250 tilskuere overværede forestillingen 

(det er flere end der bor i Thorøhuse!!). En sådan rekord forpligter 

jo! 

Dette er kun første varsel, og der vil senere komme mange flere op-

lysninger i Thorøhuseposten og på opslagstavlerne. 

Skulle du have lyst til at være med, foran eller bag kulisserne, så 

mød op (evt. med forslag til et nummer) til intro-møde i forsam-

lingshuset onsdag d. 4. december kl. 19.00, eller kontakt Bjørn Bir-

kely, tlf 22641391 eller Ib Vestergaard, tlf. 21468414. 

Bedste hilsner 

Styregruppen (Bjørn og Ib) 



30 

 

Juletræ (for voksne) 

Thorøhuse Forsamlingshus 

søndag d. 29. december kl. 14-16. 
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Juletræsfesten i Thorøhuse Forsamlingshus afholdes som 

sædvanligt d. 29. dec. Men pga. vigende tilslutning 

blandt børnene de sidste par år, er det bestemt i år alene 

at holde juletræ for de ældre. Arrangementet er endnu 

ikke planlagt i detaljer, men der er tilsagn fra vores lokale 

spillemand og historiefortæller Carl Erik Lundgaard og fra 

vores sognepræst Rikke Graff om at komme og underhol-

de. Der vil også være lidt godt til ganen. Bestyrelsen hå-

ber på god tilslutning og byder velkommen til et par ti-

mers julehygge søndag d. 29. december kl. 14. Nærmere 

oplyses ved opslag på tavlerne. 

Vel mødt.    Bestyrelsen 
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Jørgen Sørensen (Saltofte) Huset kaldte han kig u', hvilket også stod på havelågen. 
I øvrigt var hans kone Mimi, som døde i 1950, kusine til den på Vestfyn nærmest 
verdensberømte kunstmaler Lauritz Mikkelsen i Saltofte!  

. 

Jacob gades 140 års fødselsdag.  

Fredag d. 29.november 2019. 

Vi mødes ved Jacob Gades Vej 1 og får udleveret fakler kl.17.00. 
Vi går gennem Jacob Gades Vej til hans sidste bolig nr.22. Der for-
tæller den nuværende ejer, Palle Isaksen,  om den verdensberømte 
komponist og vi synger hans sang Maggi Duddi, som alle har lært 
udenad (se tekst her): 
 
Jeg var endnu ganske lille, 

da skæbnen ville 

at mor gik bort. 

Hende der, som jeg er bror til, 

blev jeg så mor til 

det var lidt hårdt. 

Men jeg husker, mor hun sa'e, 

dengang hun på sit yderste la': 

https://www.facebook.com/dampeshave
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Ta' dig af det lille skvat, 

sørg for, hun aldrig bli'r forladt. 

Pas nu godt på Maggidudi, 

for hun er jo kuns et barn. 

Tænk hvis hun skil' blive skudt i 

en mand med fut i, 

hun er så uerfar'n. 

Hendes far han var rekrut i garden, 

han forførte mig, 

derfor nedkom jeg i uti'e 

med Maggidudi og dig. 

 

Siden har jeg så holdt øje 

og passet nøje 

på tøsen der, 

og nu bor hun hos mig hjemme, 

og hun er me' me' 

på al min færd. 

Vi kan aldrig skilles ad 

derfor går vi skarn aldrig i bad, 

hvis De går på gad'n og dér 

pluds'lig bli'r trådt på Deres tæ'r, 

så' det mig og Maggidudi, 

som er ude at gå tur. 

De sku' gi' en genstand sku' De 

for Maggidudi 

er nemlig storforbru'r. 

Ikke no'et med tuttifrutti 

eller lemonskvat, uh nej, 

vi vil helst ha' no'et med sprut i, 

Maggidudi og jeg. 

Som en digter sa' så fyndigt: 

"Det er så yndigt 

at følges ad", 

jeg med tøsen føl's bestandigt, 

det er umandigt, 

men ved De hvad, 

det var li' godt værst i fjor, 

da jeg var på session i Nybo'er 

og sergenten pluds'lig sa'e: 

"Hvem er det så, der skal klæ's af?" 

Det skal jeg og Maggidudi, 

kan vi ikke bli' kassert? 

De sku' skamme Dem, det sku' De, 

for Maggidudi 

er noget så genert, 

og kanoner er der krudt i, 

nej, så giv De hell're mig 

en trompet, som vi kan trut' i 

Maggidudi og jeg.  

Derefter går vi til Thorøhuse For-
samlingshus, hvor faklerne afle-
veres. 
Indenfor får vi dejlig varm suppe/
pølser m.m. og en hyggelig 
thorøhusesnak. Hvis du har en 
god historie om Jacob Gade, så 
fortæl den. 
Vi slutter ca. 21.00. 
Vært for arrangementet: 
Thorøhuse Bylaug. 
Ingen tilmelding.  
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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 

ER ÆBLER GRATIS? 

 

Hvert år ved denne tid, hvor æblerne er høstet, kommer jeg til at 
tænke på en særlig historie. 

Det er en mor og hendes datter, som på campingferien går hen for 
at vaske sig. Datteren er tre år. Hun vil i brusebad, men hendes mor 
holder på, at de kan nøjes med vaskerummet. 

"For det er gratis", siger hun. 
"Er det GRATIS?" gentager datteren med eftertryk. Hun er lige i den 
alder, hvor man samler på spændende ord. Og mens hun bliver va-
sket, fortsætter hun, ”er WCet også gratis? og sæben? og vanddun-
ken?” 

Dagen efter tager de til stranden, - "Er det også gratis?" 
hendes mor garanterer hende, at hele Vesterhavet er gratis at bru-
ge, og stranden også er det. Men hvordan bærer man sig ad med at 
forklare, at muslingeskaller er gratis, og at søstjerner for den sags 
skyld også er det, men at fisk kun er gratis, hvis man selv har fanget 
dem? 

Et par dage efter er de på besøg hos familien, og nu begynder det 
ligefrem at blive pinligt. For hvad i alverden skal man svare, når man 
sidder dér ved bordet, og ungen så højlydt spørger, om maden er 
gratis? 

Hendes mor forsøger at forklare, at joh altså, de skal ikke betale for 

http://www.assensprovsti.dk/
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det, for de er jo gæster. Så man kan godt sige, at for dem er det gra-
tis. Men de andre har jo købt kødet, så det er ikke gratis. Men kar-
toflerne gror i haven, så de er gratis. 
Moren kan godt selv høre, at det lyder temmelig rodet, og det er 
tydeligt at se, at ungen ikke forstår et muk af det. Men hvorfor sø-
ren har pigen også kastet sig over sådan et tosset ord som gratis? 
Det giver jo konstant anledning til spørgsmål, som er komplet umuli-
ge at svare på. 
Er kusiner f.eks. gratis? 

Pigens mor har aldrig i sit liv tænkt på, at kusiner kan betragtes fra 
den synsvinkel. Og datteren bliver ved længe efter, at de er kommet 
hjem fra ferien, og med hele den stædighed, som kun en treårig kan 
mobilisere: Er sange gratis? Er græsplænen gratis? Er mandage gra-
tis? 

Det snurrer rundt i hovedet på pigens mor, og hun er ved at blive 
bekymret. Har hun virkelig talt så meget om penge? Det er da uhyg-
geligt, at en treårig skal gå dér og spekulere på, om tingene er gratis 
eller ikke! Hvorfor gør hun det?  

Det hele bliver først opklaret en dag i oktober, da mor og datter 
plukker æbler. 
Datteren går og samler de stødte op, og til endnu et af de evindelige 
spørgsmål har hendes mor svaret, at æblerne er gratis, fordi de vok-
ser i deres egen have, og at stigen er gratis at stå på. Og så kommer 
det forløsende spørgsmål dernede fra datteren: "Hvem er Grati?" 
Hvem er Grati?! 
Hele tilværelsen slår en kolbøtte i hovedet på pigens mor. Og da den 
står stille igen, ser den helt anderledes ud end før. 
Det er jo hende, moren, der har misforstået det hele. 
 
Barnet er simpelthen gået ud fra, at alting må være nogens. Og alle 
de ting, der er gratis, må altså ganske logisk tilhøre en mægtig Hr. 
Grati! 

Man ser ham for sig. Den mægtige Hr. Grati, som ejer både græs-



38 

 

plænen og kusinerne og hele Vesterhavet og mandagene med. Og 
som giver os lov til bare at bruge løs af det alt sammen! 

Hvem Hr. Grati er? Det er da soleklart: "Det er Gud!" råber moren 
ned til sin datter. 
"Er det Gud?" siger hun begejstret. 
"Ja, det er et af Guds navne”, svarer hendes mor, ”jeg havde bare 
glemt det”.  For det havde barnets mor virkelig glemt. Hun vidste jo 
egentlig godt, at "gratis" betyder "det, som man kun kan betale for 
med Tak!"  

Det betyder: Af nåde; og nåden svares med tak. 
Men hun ved det kun sådan, som man kan vide den slags fra en ord-
bog. Nu har hendes datter fået det hele vendt sådan på hovedet, at 
hun kan se det i virkeligheden: 
at dér står de midt i hr. Gratis klare oktoberdag og på hr. Gratis stige 
og plukker alle hr. Gratis æbler. Og det må de godt, for han har selv 
givet dem lov til at låne det alt sammen, lige så meget de vil. 
Tænk at alle de dejligste ting, som vi kan dele med hinanden, de til-
hører Hr. Grati. Og han låner dem ud til højre og venstre. Og det er 
ærligt talt pænt af ham. 

 

           Pastorens genfortælling 

 

                                                                                               Rikke Graff 
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Foto: BTO 

 Velkommen til en børnefamilie på Lundshøje 1. 

Siden 1. juli har der boet en børnefamilie på adressen Lundshøje 1, 

men først nu kommer Thorøhuse Posten forbi. Beklageligt at det 

skulle vare så længe. 

Jeg er på besøg hos Mette-Marie Jensen og Henrik Philip Ellekær 

Lauritzen. Mettes mor Lisbeth Jensen bor også på adressen, så 3 

generationer er samlet under samme tag.  Mette er hjemmegåen-

de og passer de tre børn: Leon-Alfred 1 år, Ella-Fiona 3 år og     

Malte-Andreas på 7 år. Derudover hjælper Mette med istand-

sættelse af huset. Henrik arbejder som pædagog på Bernards Hus, 

og vi finder hurtigt ud af at vi har fælles bekendte. Parret har tidli-

gere boet ved Svendborg og sidst på Ærø. Malte-Andreas bliver 

hjemmeundervist og der hentes inspiration for hjemmeskolefamili-

er i Svendborg, hvor de kører til en gang ugentligt. Bylauget og 

Thorøhuse Posten siger velkommen til Thorøhuse og jeg sige tak 

for kaffe og en hyggelig snak. 

Tekst og 

foto: 

BTO 
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Baltic Crossing i Thorøhuse Forsam-
lingshus fredag d. 15. november kl. 20. 

 

 

Forinden kl. 18 er der traditionen tro mulighed for en 2-retters 

menu for en pris af 150 kr. Koncerten koster ligeledes 150 kr. 

og billetter bestilles på tlf. 22871053. 

I 2019 fejrer bandet 15 års jubilæum og turnerer i den anled-

ning atter intensivt med besøg i bl.a. Danmark, Finland og 

England og med udgivelse af ny CD: "CARRY ON CROS-

SING!  

 

Baltic Crossing består af fem højaktive musikere fra toppen af 

den Nordeuropæiske folkemusikscene. De har spillet sam-

men siden 2004 og har udgivet tre anmelderroste CD’er som 

bl.a. har høstet flere nomineringer ved Danish Music Award 

Folk! 
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Baltic Crossings energiske, ekvilibristiske og livsglade musik 

har bragt dem meget vidt omkring. De har rødderne solidt 

plantet i de Nordiske og Keltiske traditioner og koncerterne er 

præget af stor dynamik og medrivende humor. Udover lange 

turneer i de tre hjemlande samt Norge og Sverige, har de spil-

let på mange af den vestlige verdens vigtigste folkemusikfesti-

valer, såsom Kaustinen Folk Music Festival (FI), Korröfestiva-

len (SE), Gooikoorts (BE), Dranouter (BE) Shetland Folk Fe-

stival (UK), Celtic Connections (UK). 

 

Baltic Crossing var det første folkemusikband nogensinde 

som blev udvalgt til det præstigefulde turnéprogram ”Rising 

Stars”! Programmet bygger på et samarbejde mellem en lang 

række af Europas førende klassiske koncertsale og Baltic 

Crossing spillede således fx i Wiener Konzerthaus, L'Auditori 

Chamber Music Hall i Barcelona, Athens Concert Hall, Am-

sterdam Concertgebouw, Cité de la musique i Paris m.fl. 

 

Gruppens musikere er kendte hver for sig som medlemmer i 

bl.a. Frigg (FI), Andy May Trio (UK), Jez Lowe and the Bad 

Pennies (UK), Tsuumi Sound System (FI), Gangspil (DK), 

Jensen & Bugge (DK) og Habadekuk (DK). 

 
Baltic Crossing består af: 
Ian Stephenson [UK]: guitar & toradet harmonika 
Andy May [UK]: Northumbrian sækkepiber & klaver 
Esko Järvelä [FI]: femstrenget violin 
Antti Järvelä [FI]: mandolin & kontrabas 
Kristian Bugge [DK]: violin 

Tekst og foto sendt til TP af Jeppe Nielsen 
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Kom til orienteringsmøde i Forsamlingshuset torsdag d. 
21. november  

kl. 19.30 OM INDBRUDSFOREBYGGELSE. 

 

Bo-trygt forebyggelsesekspert Richard Andersen fra NA-
BOHJÆLP vil hjælpe os her i Thorøhuse med de redska-
ber, vi har brug for efter de indbrud, der har været på 
Markledet, Ålevejen og Jacob Gades Vej. 

 

Oplæg inklusiv svar på spørgsmål vil tage ca. en time. Der 
vil også være gratis materialer til uddeling. 

 

I øjeblikket er der 29 matrikler, der har downloadet appen 
fra NABOHJÆLP, som giver besked videre om mistænke-
lige personer, samme dag, som de er observeret. Den er 
gratis og det er effektivt. 

 

Thorøhuse Bylaug er vært for aftenen og serverer kaf-
fe/te med kage. 

 

Tilmelding til Bolette: 21 44 24 98. mail: bolet-
te.eggers@mail.dk senest 

tirsdag d. 19.november. VEL MØDT.  

 Bag indsatsen står Trygfonden og Realdania sammen 
med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
mailto:bolette.eggers@mail.dk
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HJERTESTARTERKURSUS 
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HJERTESTARTERKURSUS  

SØNDAG D. 26. JANUAR 2020 

 

KL. 15.00-17.00 I FORSAMLINGSHUSET. 

 

ARRANGØR: THORØHUSE BYLAUG. 

 

INSTRUKTØR: HENRIK HOLM-NIELSEN, FI-
SKERSTRÆDE 10, THORØHUSE. 

 

INGEN TILMELDING.  

KOM OG LÆR ELLER REPETÉR.  
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Endnu en hvalp: Luci og 

Victoria. Luci er en 4. 

md gammel gul labra-

dor (september 2019) 

på Skolebakken.  

Til lykke med hunden 

som er nummer to i fa-

milien. 

Foto og tekst:  

Bjarne Toft Olsen 

Hvalpenyt 

Denne bedårende hvalp 

lyder navnet Messi. Messi 

er en Cocker Spaniel  FT  

Messi er tredje hund på 

Ålevejen hos Helle og Lars 

og på dette tidspunkt 20 

uger (medio september).  

Til lykke med hunden og 

god jagt. 
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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. 14.februar 2019 

mailto:jlped.dk@gmail.com
mailto:oletoroehuse@gmail.com
mailto:jepfyn@gmail.com
mailto:pernillehede@hotmail.com
mailto:carlskolebakken@gmail.com
mailto:s.lyse@os.dk
mailto:myrfyn62@gmail.com
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Nu er vinterbade-

sæsonen gået i 

gang. Bare vi ikke får 

isvinter 

Ja det bliver et her-

ligt skue.  

Jeg får helt gåsehud 

ved tanken. Ha, Ha 

Grus 

Badepige år 1905 


