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HVAD skal THORSAGER med et Distriktsråd ?
Af Michael Bak, formand for Thorsager Distriktsråd
Vi har i Distriktsrådet bemærket, at der ind i mellem er nogle få borgere i Thorsager, der ikke helt ”forstår”,
hvad vores arbejde består af. Derfor vil jeg gerne her i bladet, som alle jo modtager i postkassen og dermed
har mulighed for at læse, referere til vores vedtægter.
Formål:
 At være talerør for beboere, institutioner, foreninger og virksomheder i Thorsager skoledistrikt.
 At bevare lokalområdet Thorsager.
 At fremme og styrke udviklingen i lokalområdet Thorsager. Dette kan ske gennem koordinering,
konstruktiv kommunikation, synliggørelse og iværksættelse af udviklende initiativer.
Der er ovenfor nævnt: Synliggørelse ! Og hvad betyder det? Er det Distriktsrådet, der skal synliggøre sig? Vi
i bestyrelsen er ikke særligt synlige. Vi kunne sikkert godt gøre meget mere ud af at fortælle, hvad vi laver i
Distriktsrådet. Der har bare ikke været det ”behov” i bestyrelsen. Men det er naturligvis noget, vi må tage til
efterretning.
Som der står i vedtægterne, så er vores opgaver IKKE at lave Sankthansfest, sommer-fest m.v. Vi skal være
med til at iværksætte sådanne arrangementer (f.eks. ved at etablere interessegrupper), og det vil vi meget
gerne, hvis andre i byen også vil bi-drage hertil. Skal vi have udvikling og arrangementer i Thorsager, så
foregår det ikke kun via nettet, Facebook m.v. Vi skal op af sofaen og have armene ud fra kroppen.
En anden ting, der gennem længere tid har været debatteret og været et af vores fokusområder i
Distriktsrådet er, hvordan et trinbræt i Thorsager evt. vil påvirke busserne til og fra Thorsager. Lad mig én
gang for alle slå det fast. Der vil uden tvivl blive reduceret i busserne, men det har INGEN betydning for
reducering/lukning af busruterne, om der kommer et trinbræt i Thorsager eller ej. Der vil ske nedskæring eller
i værste tilfælde lukning af busruterne 120 og 121.
Det fremgår af et mødereferat, hvor Ole Sørensen fra Letbanesekretariatet udtaler sig om undersøgelse af
busruterne. Naturligvis vil det flytte passagerer fra busserne til letbanen, når der kommer halvtimedrift, og det
er dette faktum, der får en konsekvens for busserne på midt og nord Djursland, og det er ikke kunderne fra
Thorsager man primært ”frygter” vil tage toget fremfor busserne. Langt de fleste passagerer, der benytter
busserne, tager til/mod Aarhus.
Så uanset et trinbræt i Thorsager eller ej. Så vil der med stor sandsynlighed ske kraftig nedskæring af
ruterne 120 og 121. Hvad tror vi mest på ”overlever”. Toget eller busserne? Hvis det bliver toget, der
”overlever” og busserne, der lukker, og Thorsager ikke har et trinbræt, så vil vi risikere at stå uden offentlig
transport om et par år.
En reducering eller lukning af ruterne 120 og 121 vil også have stor betydning for nogle af de øvrige byer,
såsom Kolind, Ryomgård og Pindstrup. Hvordan skal de unge fra Ryomgård og Kolind f.eks. komme til
Rønde, hvis de skal have 10 klasse, i klub m.m.? Hvordan skal man komme til praktiserende læger,
aktivitetscentre for ældre, benytte fritids- og idrætsliv mm.
(fortsættes side 3)
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(fortsat fra side 2: Hvad skal Thorsager med et distriktsråd?)
Dette medførte, at Thorsager Distriktsråd indkaldte Rønde, Kolind og Ryomgård Distriktsråd til møder. Vi har
efterfølgende sendt en fællesskrivelse til Syddjurs kommune og Djurs Mobilitet, hvor vi pointerer vigtigheden
af, at have lokalbus-forbindelse mellem vores 4 byer og i særdeleshed mellem Thorsager og Rønde.
Men faktum er, at hvis vi i Thorsager vil sikre os offentlig transport til Århus, Hornslet, Kolind, Ryomgård og
Grenå, så skal vi håbe på, at vi får et trinbræt i Thorsager. Får vi ikke det, tror jeg desværre, at vi godt kan
glemme alt om offentlig transport til og fra Thorsager om 2-3 år. Jeg” tør” ikke tænke på den konsekvens det
vil få for tilflytningen til Thorsager, og deraf faldende boligpriser. Vi vil ikke kunne tiltrække børnefamilier og
hvad så med skolen?
Dette bekræfter endnu engang vigtigheden af, at vi i Thorsager står sammen, som da vi kæmpede for at
komme i Det Grønne bånd. Nu skal vi igen kæmpe for at få et trinbræt i Thorsager og for at vi kan få /
bibeholde en offentlig transport til og fra vores nabobyer.

9. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING i
THORSAGER DISTRIKTSRÅD
Klaus Bertram-Mikkelsen slutter med fortællinger og anekdoter om 10 år som
bodyguard og livvagt i Politiets Bodyguardkorps, for paven, kongehuset, ministre
og andre sikkerhedsopgaver

Mandag 30. november 2015 kl. 19.30
Forsamlingshuset, lille sal
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens årsberetning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
4. Valg til bestyrelsen for Thorsager Distriktsråd.
a) Michael Bak, Irene Christensen og Klaus Bertram Mikkelsen
b) Valg af suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Behandling af indkomne forslag.
(Forslag skal være formanden i hænde senest 16/11-2015)
7. Eventuelt.

er på valg.

Distriktsrådet er vært ved kaffe og kage – øl og vand kan købes
Thorsager Rundt nr. 12
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Tommy Larsen sponsorerer
trykningen af Thorsager Rundt
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STOR OPBAKNING TIL NY CYKELSTI
Af Irene S. Christensen, Multi- og Skatebanegruppen
322 mennesker købte startlodder, da den nye cykelsti mellem Thorsager og Rønde blev indviet! Så nu er
den længe ventede cykelsti officielt blevet indviet af Thorsager og Rønde bys borgere. Skønt med så stor
en opbakning fra begge byer!
Dagen startede med at Claus Wistoft med hjælp fra Anna-Maj i Thorsager samtidig med Carsten Skivild i
Rønde klippede den røde snor, og der blev afholdt tre fremadrettede åbningstaler af 1 borgmester og 2
distriktsrådsformænd! Da dagen blev skudt i gang, strømmede folk ud på cykelstien, både gående, løbende
og cyklende. Flere tog turen frem og tilbage og sluttede dagen af med at købe i de forskellige boder på
festpladsen ved Thorsager Hallen. Dagli’ Brugsen havde sørget for forplejning midt på ruten til deltagerne,
hvor Jesper Schmidt med store tillykke-skilte hilste deltagerne velkommen.

På dagen var der arrangeret en fodboldturnering på en halmballe-multibane, som var en bragende succes.
Voksne som børn gik til turneringen med krum hals, og de to dom-mere, den allestedsværende Keld fra
Dagli’ Brugsen og Jørgen Glerup, havde nok at se til med de 14 opstillede hold. Vinderholdet blev Team
Frankfurter, der bestod af Oliver Skou, Jacob Rauff, Kasper Jarlund og Mikkel Schøler 
På festpladsen stod spejderne og Klubben for salg af pandekager, brændte mandler (som spejderne havde
været helt i Tyskland for at hente til dagen), kakao, oceaner af lokalt bagte kager, pølser og kartoffelsalat.
Salget afspejlede de mange mennesker på festpladsen, der var travlt! Sebastian Brønnum, vores lokale
musiker fra Ebeltoft, kom og gav en intimkoncert, og med chance for at fornærme ham, så må det siges, at
Syd-djurs lokale Ed Sheeran, gav en fantastisk optræden! Ham benytter vi os helt sikkert af til næste event!
Til det amerikanske lotteri blev alle 1000 lodder (med nitter ) ret hurtigt udsolgt! Tak til alle de
handelsdrivende som hver og en, sponserede en masse gaver til dagen! Dagens vinder af hovedpræmien
en IPad mini blev Kim Andersen. Grundet en misforståelse blev vi nødt til at trække lod to gange, så vi fik to
vindere. Den først udtrukne, som ikke var til stede (Jonna) har efterfølgende meldt sig og fået sin præmie.
(fortsættes side 6)
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(fortsat fra side 5)
Dagen må siges at være en bragende succes. Borgere både
fra Thorsager og Rønde dukkede op gik, løb, cyklede og
deltog i fodboldturneringen, og alle der er blevet spurgt, har
bakket op om arrangementet! Det må siges at være et
lokalsamfund, der sprudler af liv.
Vi i Multi- & Skatebanegruppen siger stort tak til alle jer der
dukkede op, og alle jer der var med til at sørge for, at dagen
kunne lykkedes.

THORSAGER BYLAUG
I mere end 10 år har Thorsager Bylaug igennem sit virke søgt at være en samlende
faktor i Thorsager og omegn. Bylauget står bl.a. for byens julebelysning og
juletræstændingen, som hvert år samler en stor del af byens indbyggere ved indgangen til
advents- og juletiden. Desuden varetages opsætning og vedligeholdelse af byens smukke
flagallé, som året igennem er med til at markere højtider og mærkedage. Der plan-lægges
i 2016 en Skt. Hans fejring med bål, som vi håber, kan gøres til en god og blivende
tradition i byen. Bylauget arbejder i flere sammen-hænge nært sammen med Thorsager
Distriktsråd.
Medlemsskab af Thorsager Bylaug har hidtil været forbeholdt forenin-ger og
virksomheder i Thorsager. Vi har imidlertid igennem længere tid mødt et stærkt ønske om,
at der tillige kunne tegnes private medlems-skaber. Derfor åbnes der nu op for dette.
Nedenfor findes tilmeldings-kupon, som udfyldt kan afleveres i Dagli’Brugsen. Der vil først
blive opkrævet årskontingent medio 2016. Kontingentet ventes at blive på 100 kr.
Læs mere på www.thorsagerportalen.dk
Thorsager Bylaugs Bestyrelse:
Hans Jørgen Johnsen * Søren Svane Hansen * Karsten Thomsen *
Keld Madsen * Jørgen Gleerup
--------------------------------------------- klip -----------------------------------------MEDLEMSSKAB AF THORSAGER BYLAUG
Navn: _______________________________________________________
Adresse:_____________________________________________________
____________________________________________________________
Telefon:______________________E-mail:__________________________
6 -

Thorsager Rundt nr. 12

FLERE BØRN I THORSAGER
Af Thøger Pauli, Distriktsrådet og Dagli’ Brugsen Thorsager
For at Thorsager i fremtiden kan blomstre, er det nødvendigt, at der hele tiden tilføres små, nye børn til
byen. Det er ingen hemmelighed, at det de seneste år har været lidt sløjt, hvad dette angår. Andelen af børn
i skoledistriktet Thorsager er faldende, mens andelen af ældre er stigende, og det kan jo ikke blive ved med
at gå.
Dette har Thorsager Distriktsråd og Dagli’ Brugsen Thorsager tænkt sig at gøre noget ved. For at tilskynde til
en befolkningstilvækst i den helt unge alder, vil vi derfor belønne børnefamilier, der føder et barn i
skoledistriktet Thorsager i 2016 eller børnefa-milier, der flytter til skoledistriktet med børn under den
skolepligtige alder med et indkøb på coop.dk under BABY/LEGETØJ til en værdi pr. baby/barn af

2000 kr (totusinde danske kroner)

Føder du derfor et barn i løbet af 2016, eller flytter du til skoledistriktet med børn under skolepligtig alder, så
henvend dig i Dagli’ Brugsen for hjælp til at bestille varerne og få dem leveret. Du bestemmer selv, om det
skal være bleer eller andre genstande fra BABY eller legetøj, men det skal være noget til børnene.
Børn er dejlige og fantasifulde. De lugter nogen gange godt, er nysgerrige, legende, iderige, fjollede, giver
livsglæde og mange muntre stunder, og på et tidspunkt, hvis du er heldig, leverer de dejlige børnebørn til
dig. Så hvad er der at betænke sig på? Bare se at komme i gang!
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10 ÅR MED VVS I THORSAGER
af Susanne Quist
Tonny Sletskov VVS har haft 10 års jubilæum, men det er næsten 25 år siden, Tonny Sletskov blev udlært
til GVS installatør – GVS står for gas-varme-sanitet.
”Jeg kom ind i faget ved en tilfældighed, for jeg har altid troet at det var landmand, jeg skulle være. Jeg kan
godt lide at arbejde med landbrug og er vild med traktorer. Men min far, der er landmand, syntes det var for
hårdt et arbejde og sagde, jeg skulle have en anden uddannelse. Tilfældet ville, at min daværende svoger,
var svend i et VVS firma og da jeg så, hvad det var, han arbejdede med, blev jeg ret interesseret og fik
hurtigt en læreplads i et VVS-firma i Hornslet.”
Med en installatøreksamen i baglommen og hænderne skruet rigtigt på, blev firmaet Tonny Sletskov VVS
startet i Heidi og Tonny Sletskovs garage på Vester Allé for 10 år siden. Efterhånden som virksomheden
udviklede sig, blev bib-bib lyde fra bakkende lastbiler, der ofte kom med leverancer af materialer kl. 4 om
morgenen, til gene for naboerne. Derfor besluttede Heidi og Tonny sig for at flytte virksomheden til Industrivej. Selv om de, her nogle år efter, har flyttet privaten ud på Hvidtvedgård, bliver virksomheden hvor den er,
for som Tonny siger: ”Det er her folk kommer og henter de stumper, de lige står og mangler”.
Tonny Sletskov VVS’ 10 års jubilæum den 3. juli, blev fejret ved et åbent-hus-arrangement på
Hvidtvedgård. Dagen igennem kom kunder, samarbejdspartnere, leverandører samt venner og familie forbi
for at hjælpe med at festliggøre jubilæet. ”Det var en rigtig hyggelig dag for åbent-hus-konceptet gjorde, at
der var tid til at tale med hver enkel gæst”, siger Heidi og Tonny.

Heidi og Tonny har 3 børn. Daniel på 19 år – som netop er startet på at læse biologi på Ålborg universitet,
Nanna på 15 år som motionerer to af hestene og har lært sin mor at ride og forsøger at gøre hende tryg ved
de meget store heste og endelig Malthe på 12 år som både har interesse og anlæg for VVS arbejdet - har
Tonny bemærket. Kontoret bliver passet af Heidi som er på fuld tid – og der er nok at lave for udover Heidi
og Tonny, beskæftiger virksomheden 2 medarbejdere. ”Vi er glade for at have en arbejds-mand som Brian
for han er en god og stabil arbejdskraft og så har han været med næsten siden virksomhedens start. Han er
en meget stor hjælp i dagligdagen”, er Heidi og Tonny enige om.
8 -

Thorsager Rundt nr. 12

(fortsat fra side 8…………..)
Svenden Mikael blev udlært hos Tonny Sletskov VVS i 2010. Heidi og Tonny har kun godt at sige om ham:
”Han er dygtig, kan finde løsninger, han er god til mennesker, altid positiv og glad” er de begge enige om.
”Og eftertænksom”, indskyder Tonny. ”Og hjælpsom - han hjælper gerne kunden med noget, der ikke lige
hører faget til”.
Tonny vil ikke have mere end én svend ansat. Han har før haft to svende, og det betød, at han selv skulle
tage sig mere af administration og havde for lidt af det arbejde, han brænder for. ”Det duer ikke, for jeg kan
ikke undvære kundekontakten og det at man véd hvem kunderne er og kender projekterne”. Tonny
fortsætter ivrigt: ”Men en lærling kunne vi godt bruge! Én der vil det (faget) og hvis den rigtige kommer… og
så skal han have en god stedsans, kunne finde rundt på grusveje.”

Det er uden tvivl en god læreplads, for kvalitet og service er nøgleordene hos Tonny Sletskov VVS og med
det gode humør og den lune, som både Heidi og Tonny har, bliver det garanteret ikke en kedelig læretid. Og
der er meget, der skal læres. VVS arbejdet byder på mange forskellige opgaver lige fra ny-installationer til
reparationer af varmeanlæg som jordvarme, varmepumper, pille-fyr, oliefyr, for ikke at glemme tilslutninger til
Thorsager fjernvarmeværk og byens vandværk. Og der er installation af centralstøvsugere og
ventilationsanlæg, og sidst men ikke mindst er der blikkenslager-arbejdet med inddækninger og tagrender i
forskellige materialer.
Heidi fortæller om Sikkerhedsstyrelsens lovkrav, der handler om, at der på alle udførte anlægsarbejder skal
udfyldes en kvalitetssikringsrapport, der beskriver, hvilket arbejde der er udført, hvilke materialer, der er
anvendt, og om der evt. er fundet kritisable forhold i anlægget. Om dette siger Heidi, der sidder med alle de
administrative opgaver og altså også de lovpligtige dokumentationer: ”I sidste ende er rapporten med til at
sikre kunden – f.eks. at drikkevandet er i orden”.
At Tonny Sletskov VVS leverer kvalitet i deres arbejde, garanteres af virksomhedens holdning og interesse
for faget: ”Det er et servicefag - der stilles krav til faglighed og kundeservice. Når folk ringer, så kommer vi også selv om ordrebogen siger fyraften”, siger Tonny og runder af: ”Når dagen er slut, og selv om den har
været lang, så er det kunderne, der er med til at dagen har været god – dem og så udfordringerne i
arbejdet”.
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TRAFIK I THORSAGER
Af Klaus Bertram-Mikkelsen
Nu er det ved at være en realitet! Cykelstien mellem Thorsager og Rønde er færdig og i brug! Det har været
et længe ventet projekt og med rigtig mange forhindringer under vejs, men nu er den her og er straks taget i
brug af såvel cyklende som af gående. Til foråret, når det igen grønnes og de udførte rabatter og
terrænreguleringer igen bliver grønne, vil det blive et rigtig flot stiforløb på denne del af Margueritteruten.
Vedr. Thorsgade og Vestergade er der nu gang i udførelsen af de trafikdæmpende foranstaltninger og
dermed indførelse af hastighedsbegrænsning på 40 km/t. og nedlæggelse af ensretningen i Vestergade.
Planen er, efter politisk vedtagelse, udarbejdet af Syddjurs Kommunes Vejafdeling i samarbejde med
Politiet, og det er således på ”teknikkerplan” man har tilrettelagt hastighedskrav, antal, placering og form af
de hastighedsbegrænsende chikaner.
Distriktsrådet har haft planen til udtalelse og hilser den hastighedsbegrænsende idé velkommen, men har
som udgangspunkt tilkendegivet, at Thorsgade fortsat skal være ”anvendelig til daglig brug”! Derfor har
Distriktsrådet anbefalet, at de besluttede bump blev udført som bløde rullebump, og at indsnævringerne
bliver med bløde/bøjelige stolper, så brede landbrugskøretøjer kan ”sive” langsomt henover ved at vippe
stol-perne, ligesom vi har tilkendegivet, at projektet ikke måtte gå ud over busdriften. En dæmpning af
hastigheden er uden tvivl et gode for trafiksikkerheden og især for børn og andre bløde trafikanter, men det
er afgørende, at alle viser de nødvendige hensyn!
Efter den vedtagne plan bliver der blødt rullebump i den norvestlige ende af Thorsgade ca. ud for P-plads
ved gl. Thors Bodega (1), den nuværende opførte chikane ændres til blødt rullebump ud for
Præstegårdsladen (2), ”bølgen”/klimasikringen ud for Kirkevej (3), rullebump ud for Brugsens vindfang (4),
krydsningshelle omforandres i nær fremtid så den bliver med bløde stolper ved cykelstien lige efter Kærvej
(5), rullebump umiddelbart efter krydset Kløvervangen/Thorsgade (6) og endelig et rullebump kort efter
Thorsgade/Vimmelskaftet (7).
I dialogen med kommunens Vejafdeling har Distriktsrådet yderligere tilkendegivet, at der er ønsker om
kantmarkeringer med angivelse af
cykelfelt langs kantstenen på Thorsgade fra Kløvervangen til Ulvedalsvej
og på Nørregade. Dertil har Vejafdelingen tilkendegivet, at man påtænker
at udføre dette i forbindelse med
kommende asfaltarbejde i 2016/17.
Lad os nu se - måske er planen
færdig, når disse linjer læses.
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ÅBNINGSTALEN VED CYKELSTIINDVIELSEN
Af Michael Bak, formand for Thorsager Distriktsråd (forkortet)
Dejligt at så mange vil deltage i dette fantastiske arrangement, som rigtigt mange har været involveret i. Det
være sig folk fra skolen, klubben, spejderne, Multi- og Skatergruppen, Distriktsrådet samt en hel masse
frivillige borgere.
Det er dejligt at se den store opbakning, som der er i Thorsager, når der bliver lavet arrangementer i byen.
For det er dét, som jeg syntes kendetegner Thorsager. Vi står sammen, når det gælder. Og denne
opbakning, som alle Jer i dag viser ved Jeres fremmøde, viser, at I sætter pris på det frivillige arbejde, som
mange gør for Thorsager. Ikke kun i dag, men hver gang, der laves et arrangement af frivillige ildsjæle.
Denne opbakning har stor betydning, og jeg tror, at det er sådan et sammenhold, der kan få nye familier til at
flytte til Thorsager. Jeg tror også, at vores politikere bemærker det. Det syntes jeg, at vi erfarer, når vi
kontakter dem, at man tager Thorsager seriøst.
Vi er jo primært samlet her i dag for at holde den officielle åbning af cykelstien mellem Thorsager og Rønde.
En cykelsti som vi har ventet på i mange år. Den har af flere omgange været med i kommunens budgetter,
både i den gamle Rønde kommune og efterfølgende i Syddjurs kommune. Men er så blevet sparet væk til
fordel for andet. Nu er den her, og det skal fejres.
Det er ikke kun Thorsager, der kan tage æren for, at vi i dag har en cykelsti mellem Thorsager og Rønde.
Rønde Distriktsråd har også i mange år presset på, for at få en cykelsti mellem byerne. Rønde og Thorsager
Distriktsråd havde i forbindelse med den seneste kommuneplan møder bl.a. omkring cykelstien, og vi skrev
til kommunen, at vi ville have den cykelsti. NU. Derfor står Carsten Skivild fra Rønde Distriktsråd også lige nu
og holder en åbningstale i Rønde, og klipper om lidt det røde bånd i Rønde.
Her til sidst vil jeg gerne takke alle Jer, der har gjort dette arrangement muligt og som jeg véd, har brugt
MANGE timer på at få det arrangeret.
Multi- & Skatergruppen, som står for arrangementet og hvem overskuddet tilfalder.
Martin Melgård, som har skaffet halmballer til vores midlertidige Multibane.
Maria Dyhre, som har været en fantastisk dygtig (og tålmodig) grafiker.
Rene Moos har stået for trykning af flyer m.m.
Spejderne, som sælger pandekager, mandler og varm kakao.
Klubben, der står for salg af kaffe og kage, som mange af jer Thorsager borgere har bagt og bragt.
Daglig Brugsen, der sammen med mange andre erhvervsdrivende i både Thorsager og Rønde har været
fantastiske med gaver og andre sponsorater.
Jørgen Gleerup og Kjeld Madsen, som senere i dag skal være dommer i fodbold.
Pressen, som har givet dette arrangement omtale. KT Byg / Karsten Thomsen, Leo Hjort, Bike Fever og
så ALLE Jer andre, som jeg ikke har fået nævnt her, men som på den ene eller anden måde har hjulpet.
Sidst men ikke mindst. Tak til vores borgmester Claus Wistoft for at du vil bruge din søndag på at komme til
Thorsager og være med til at fejre åbningen at cykelstien og om lidt klippe det røde bånd.
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DM I CYKLING OG NABOSKAB
Af Lisbeth Kallestrup, Thorsgade 3, Thorsager
Den 28. juni, hvor cykelryttere med kendte navne spurtede forbi på Thorsgade, mødtes beboere med kaffe,
boller, kage, hotdog og kolde drikke for at heppe på rytterne.
På Thorsgade har der ikke været tradition for at naboer mødes, som grundejerforeningerne gør, men
begivenheden fik mange mennesker ud på gaden. Pludselig var vi mange, vi trak sammen og kunne snakke
cykelløb. Det gav også anledning til at se naboens børn, og få sat ansigt på hvem der bor hvor. Selvom
nogle har boet her i mere end 10 år, er det ikke ensbetydende med at vi ved, hvem der bor i alle husene.
Søndagen fik stolene ud på fortovet vi kunne krydse gaden når der var fri bane og snakke på kryds og tværs.
Børnene samlede drikkedunke, et trofæ der var højt i kurs. Kolde øl blev nydt, mens der blev diskuteret,
hvem der havde størst chance for at løbe med sejren og den rød-hvide trøje. Vi heppede på Chris Anker og
fint, at det også blev ham der krydsede linjen først.

Vi så nemlig også opløb på Thorsgade. Kenneth og Dagmar fik hurtigt sat en
fladskærm ud på bænken, så alle kunne følge slutspurten. Vi stimlede sammen og der blev heppet højlydt
på rytterne.
Selvom cykelløbet har fået en del negativ kritik, kan vi her fra Thorsgade kun rose arrangementet, ikke kun
fordi det gav anledning til godt naboskab, men også fordi det var festligt og spændende og havde rigtig
mange beboeres interesse.
Begivenheden gav anledning til at der den 24.7. blev inviteret til kend din nabo kaffebord i Boye og
Susannes indkørsel for beboerne på Thorsgade mod Smouen. Kaffebordet kunne let sammenlignes med et
sønderjysk kaffebord, og der blev hygget og snakket over bordet. Børn og voksne deltog, medbragte selv
bord og stole, kage, frugt eller hvad man ønskede. Vi smagte på lækkerierne, mens vi hørte, hvad de andre
beskæftigede sig med, om sommerferien var forbi, ombygninger i boligen og det ikke helt så solrige
sommervejr. Et super initiativ fra 3 husstande, der varmt kan anbefales til andre, der ofte tænker hvem mon
bor i husene omkring en selv.
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Tommy Larsen sponsorerer
trykningen af Thorsager Rundt
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FÆLLES BØRNELIV I THORSAGER: 1 ÅR
Af Lisbeth Munksgaard, skoleleder
Fælles Børneliv – 1 år
Når vi når frem til efterårsferien, er det netop et år siden børnehaverne og vuggestuen flyttede op på skolen
og vi tog hul på vores nye fælles hverdag. Det har været et spændende år med mange nye udfordringer for
alle, men først og fremmest præget af glæde og stolthed over at se en drøm blive til virkelighed. Vores hus
fungerer, som vi havde ønsket os, med en høj grad af fællesskab, men også med mulighed for at trække sig
tilbage i trygge og overskuelige rammer. Både børn og voksne trives i de nye omgivelser og nyder de mange
muligheder, som åbner sig, når vi ser og bruger hinanden.

Trivselsdag
Tirsdag d. 15. september afviklede vi for første gang trivselsdag i Thorsager Skole og Børnehus. Børn og
voksne var delt ind i hold på tværs af alder og der var planlagt et væld af forskellige aktiviteter og ture for
børnene.
Det blev en fantastisk god dag for både store og små. Det var utroligt dejligt at se, hvordan de ældste børn
tog opgaven med at lære de yngre børn bedre at kende og passe på dem på sig. Der blev gået til opgaven
med ildhu, engagement og rørende omsorg, og børnehusets børn nød det i fulde drag.
Trivselsdagen blev således et fornemt udtryk for en af de ting, som vi gerne ville opnå med fælles børneliv i
Thorsager, nemlig at både store og små vokser i samværet med hinanden, og på den måde udfolder flere og
nye sider af sig selv.
Vi oplever, at vi er kommet langt med etableringen af Fælles børneliv i Thorsager, men ser også flere veje,
som vi glæder os til at gå i de kommende år.
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