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Thorsagers interessegruppemøde!
Af Irene Skovhus Christensen
Distriktsrådet afholdt 12. marts et stormøde, som var konstruktivt og godt besøgt. 30 thorsagerborgere
dukkede op og var med til at udvikle nogle forskellige interesse-grupper i byen, der kunne samle borgerne
omkring fælles fritidsinteresser.
Meningen med grupperne er, at de borgere, der har interesse for f.eks. løb, hyggeligt samvær, gåture o.l.,
kan henvende sig til den interessegruppe, der matcher ens interesse. Målet med grupperne er, at de bliver
oprettet og styret af borgere i byen, som selvstændige grupper.
Den måde som Distriktsrådet kan hjælpe grupperne på er, at hver af grupperne får en kontaktperson i
Distriktsrådet, som vil være behjælpelig med det, som vi nu kan hjælpe med. Det kunne f. eks. være at
booke lokaler på skolen, i forsamlingshuset, lokaler ved kirken eller lignende. Distriktrådet kan muligvis også
være med til at betale for en eventuel leje af lokaler. Distriktsrådet har desværre ikke økonomiske midler til at
stille faste lokaler til rådighed, men vil fungere som en slags ”fødselshjælper”.
Udover de grupper, der i forvejen er nedsat (Skatergruppe og Trinbrætgruppe), blev der på mødet nedsat to
nye grupper:
- Natursti-gruppe (der også vil afholde vandreture)
- IT/café-gruppe (der senere er omdøbt til MultiCafé-gruppen)
(sidenhen er der også opstået en Motions-gruppe)
(Du kan læse mere om grupperne på side 3 og 7 og 8)
Ungdomsskolen var også til stede og fortalte om de store forandringer som de står overfor i forhold til den
nye heldagsskole. Ungdomsskolen i Syddjurs har omtænkt hele deres struktur og fortalte om deres planer
på aftens møde. Først og fremmest kommer der fremover et ungdomshus i Thorsager. Ungdomshuset bliver
et fritids og aktivitetshus, der tager udgangspunkt i de unges nuværende behov og ønsker for
fritidsaktiviteter. Så det er gode nyheder for byens unge. Derudover ændres der også på målgruppen for
ungdomsskolens unge. Den nye aldersgruppe er fra 4. klasse til 18 år, med en åbningstid fra 14.00 til 18.00.
og to dage om ugen til kl. 21.00. Dette træder i kraft d. 1/8-2014.
Så alt i alt var det et rigtig godt møde med en stor tilslutning af borgere, der har lyst til at bevare og udvikle
noget af den dynamik der foregår i Thorsager by. Som Michael Bak indledte mødet med, så er det vigtigt at
støtte op om en by, der er i bevægelse og fremdrift, så vi fremover forbliver på kommunens landkort som en
by, der skal tages højde for.
Hvis man er interesseret i et fyldigt referat fra mødet, kan det findes under ”Thorsager- Portalen” under
Thorsager Distriktsråd (www.thorsagerportalen.dk)
.
2 -

thorsager rundt nr. 9

VANDRE-GRUPPEN INVITERER PÅ PINSETUR
2. pinsedag (9. juni) kl. 10 i højt humør ved
Kongsvad Rideklubs P-plads
Rutens længde ca. 6,5 km, varighed ca. 2 timer
Undervejs hører vi og ser
Thorsager Trinbræt + De 7 Søstre + Danmarks
længste stendige + samt oplever hvad det vil sige
at geocache.
Der bliver mulighed for at finde en geo-skat!
Turen er “klapvogns”-venlig, da vi går på asfalt og
grusvej.
Medbring fornuftigt fodtøj og vand.

Interessegrupper i Thorsager (se mere side 8 og 9)
# MultiCafé-GRUPPEN:
Gruppen, der blev dannet på et møde, afholdt af Distriktsrådet, består af nogle ”gamle” og ”nyere”
Thorsager-borgere, som har lyst til at lave et mødested for byens borgere.
Cafeen er et forsøgsprojekt og er tænkt som et sted, man møder naboen og nye mennesker. Et sted hvor
unge møder ældre/ældre møder unge og lærer af hinanden.
I MultiCafeen kan man komme for at møde andre mennesker for hyggens skyld alene. Man kan medbringe
et skakbræt eller andet spil, strikke/hækle/håndarbejdstøjet, materialer til kreative sysler etc. Det er brugerne
selv, der former cafeens aktiviteter og, i samarbejde med interessegruppens medlemmer, at igangsætte
aktiviteter.
I MultiCafeen bliver der mulighed for at få hjælp til mobiltelefonen, den bærbare computer, tablet eller iPad du skal selv medbringe en sådan. Vi håber, at der fra cafeens start vil være muligt at komme på internettet,
for så vil der også kunne tilbydes hjælp til f.eks. Syddjurs Kommunes hjemmeside.
Men ingen café uden kaffe, te og kage, som kan købes til en yderst rimelig pris.
Navnet ”MultiCafeen” blev valgt, fordi cafeen forventes at holde til i Multilokalet v/Thorsagerhallen og fordi
cafeen skal være for alle - unge som ældre - og endelig henviser navnet til de mange forskellige aktiviteter,
som interessegruppens "iværksættere" håber, der bliver sat gang i.
Vi forventer at cafeen holder åbent 1 dag hver måned fra september. Nærmere oplysninger følger.
Kontakt Anne Birgitte Mortensen (multicafeen@yahoo.com)
(På interessegruppens vegne, Susanne Quist)
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Blomsterhjørnet
STORKEN I THORSAGER
Storken er jo særdeles velkommen i
Thorsager, for storken er normalt symbol
på familieforøgelse og nyt blod til daginstitutioner og skole.
Men den 8. april var det alvor, for da blev
storken set spankulerende i engene bag
Thorsgade, hvor den mæskede sig med
frøer og andet guf i flere timer, før den på
brede vinger satte kursen mod nord over
skovene. Dejligt symbol for byen og
måske varsler det nye tider.

Anni Holst
Vestergade 1, Thorsager
Tlf. 8637 0408
anni.holst@gmail.com

Åbningstider:
Tirsdag-fredag kl. 10 – 17.30
Lørdag kl. 9 – 13
Mail: kt@mail.dk
Web: www.kt-thorsager.dk
KT - Konstruktør & Tømrer udfører alt inden for kvalitets
tømrer/snedkerarbejde.
Skal I have udskiftet døre/vinduer, termoruder, tag,
renoveret/- bygget til huset eller opført ny bolig
(helårsbolig eller fritidshus) er vi klar med et
løsningsforslag på opgaven.
Vi udfører også mindre projekterings/rådgivningsopgaver i forbindelse med tilbygninger samt tilsyn
(bygherretilsyn) ved opførelse/byggeri af bolig.
Ring og få en uforpligtende snak/tilbud og få jeres
byggeopgave opfyldt.
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Nu er det tid til at plante i have og
i krukker så kig ind , se vores udvalg
og handl lokalt.
(Hvad ikke haves, skaffes eller laves)

Altid friske blomster Dagens buket 100 kr
Udbringning
Efter aftale
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Kajshale logrede i solskinnet
Af Troels Nørlem – foto Anne Katrine Bolvig Sørensen
I alt 17 travelystne borgere gik – under en skyfri forårshimmel – med i skoven den sidste
lørdag i april. Turen var den første arrangeret af Vandresti-gruppen under Thorsager
Distriktsråd, og både voksne og ikke mindst børn ’cruising’ i buggy og på terrængående
løbecykel, forcerede den sandede, men hyggelige tur hele vejen rundt på Kajshalevej i
Elløv Enge. De seks-syv kilometer blev klaret af deltagere i et bredt alderspektrum, og alle
gav udtryk for, at det havde været en særdeles fin oplevelse, som gerne må gentages.
Og netop det har Vandresti-gruppen allerede planer om. Anden Pinsedag, den 9. juni, er
der lagt op til en gemytlig spadseretur ude i sommerhusområdet (se side 3). Fra den
nedlagte jernbanestation, som der vil blive fortalt lidt om, går vi ud i Hedeskov i den
vestlige del af sommerhusarealet og kigger på den flotte natur herude – blandt andet
bøgetræerne ’De syv søstre’.
Mere om turen senere på net og opslag i byen.

Vandresti og naturgruppen i Thorsager har til formål at skaffe endnu bedre
bevægelsesmuligheder omkring byen blandt andet gennem etablering af flere mærkede
gå- og løbestier.
Endvidere vil gruppen orientere om de allerede eksisterende muligheder for at bevæge sig
i Thorsagers smukke opland samt komme med ideer til benyttelse af naturen i
nærområdet.
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DANSK SPECIAL LAKERING VISER BREDSIDE
Af Susanne Quist (tekst og foto)
Buske og træer ud til Ryomvej blev fjernet og pludselig kunne man se Dansk Special Lakerings gamle
bygning og den tilbygning virksomheden har gang i.
For at imødekomme den stigende ordretilgang er firmaet, med adresse på industrivej, i gang med en
udvidelse af bygningen fra 450 m2 til ca. 800 m2. Dette giver plads til 30 biler under tag på én gang, hvis
behovet skulle opstå. Samtidig bliver der plads til et showroom, så man udefra kan se, hvad der formås
indenfor speciallakeringer og som virksomhedens indehaver, Jeppe Friis Knudsen, siger ”Det er rent show
off - Djurs Sommerland trafikken går jo lige forbi derude…”
Jeppe er ikke kommet sovende til succesen som virksomhedsejer. Han forsøger at holde sin arbejdsuge på
max. 70 timer, for der skal også være tid til familien. Han bor sammen med sin kone Ibi og parrets 4 børn på
2. 3, 10, og 15 år i Skanderborg.
Jeppe blev udlært indenfor faget i 1999 og arbejdede herefter i nogle år med autolakering i Aarhus.

I 2006 startede han virksomheden Dansk Special Lakering i lejede lokaler i Auning og havde dengang 1
lærling og 1 fejedreng. Lærlingen, en pige, bestod svendeprøven med et højt karaktergennemsnit og en
bronzemedalje. Den lærling der fulgte efter, tog også en bronzemedalje til svendeprøven.
I 2008 købte han bygningen på Industrivej af firmaet Thorsager Autolak v/Ivar Andersen. Efterhånden har
han moderniseret på materielsiden, sådan at virksomheden i dag arbejder med det nyeste udstyr.
Jeppe beskæftiger 2 faguddannede autolakerere, hvoraf den ene er ham selv, 1 arbejdsmand/chauffør samt
en kontordame. Fejedrengen er stadig i virksomheden men er nu i lære som autolakerer og når
svendeprøven er bestået senere i år, er han sikret fast arbejde hos Dansk Special Lakering.
Jeppe ansætter kun de dygtigste indenfor faget og da han selv står for at uddanne virksomhedens lærlinge,
må han gøre et rigtigt godt stykke arbejde. ”Vi er et ungt team, der sætter en ære i at det vi laver, er af
højeste kvalitet og at de tidsmæssige aftaler overholdes.”
Jeppes firma har igennem de sidste 6-7 år lavet samtlige lakeringer for den danske og internationalt kendte
motorcykelproducent Lauge Jensen. Dette firma producerer custom made motorcykler - dvs. specielt
designede til den enkelte kunde når det kommer til udstyr og lakering.
(fortsættes side 7)
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(Dansk Special Lakering…..fortsat)
”Vi kan lave alt” siger Jeppe og jeg tror ham, for viljen til at arbejde med atypiske materialer og bryde med
det normale indenfor autolakering, er i høj grad til stede. Jeppe føler sig i sit es, når han får mulighed for at
arbejde kreativt. Bl.a. har tanken på en cruiser-motorcykel fra Lauge Jensen fået indbygget/placeret
fodboldspilleren Wayne Ronneys trøje med nr. 10. Motorcyklen blev solgt på auktion til fordel for den danske
velgørenhedsfond KidsAid, der støtter syge børn.
Det er også Jeppe der har lavet lakken på en flot rød Lauge Jensen MC med Caroline Wozniackis billede på
bagskærmen og han har belagt en MC med 24 karat bladguld.
Jeppe har mulighed for at udnytte sin kreative side i ca. 50 % af opgaverne som går fra lakering af
specialbiler som Ferrari over Amerikanerbiler, motorcykler og til specialopgaver som den der for tiden
udføres for en ung sjællandsk kunstner. I øjeblikket ligger der noget spændende kunst klar til en
kromlakering.
Alt kan kromlakeres plastik, træ, papmache, metal – ja selv mursten. sidstnævnte kan man se ved selvsyn,
når showroomet hos Dansk Special Lakering står færdigt. Det er i øvrigt ekstremt dyrt at kromlakere
genstande. Bare for at tage et eksempel, så koster det i omegnen af 8.000 kr. at få bare én fælg til bilen
kromlakeret – og hvilken bil kan nøjes med én?
På virksomhedens Facebook profil, Dansk Special Lakering, kan man se en video af en kromlakering. Den
er blevet vældig populær med over 40.000 visninger.
Via hjemmesiden ”danskspeciallakering.dk” har kunden adgang til et onlinebookingsystem som samtidig
fungerer som et kvalitetsstyringssystem. Når kunden har booket tiden og opgaven, følges ordren med
angivelse af, hvilken medarbejder der arbejder på den og frem til den sidste kontrol og godkendelse af
forskellige punker, der skal sikre at kvalitetskravene er overholdt.

Dansk Special Lakering er medlem af Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI), og er gennem dette
samarbejde KS 2000/ISO 9001-certificeret. Det er kundens garanti for, at virksomheden altid holder et højt
fagligt niveau og leverer den bedste kvalitet på markedet. Certificeringerne sikrer også at Dansk Special
Lakering behandler miljøet ordentligt. Virksomheden er selvfølgelig godkendt af brand- og
miljømyndighederne og har Arbejdstilsynets grønne smiley.
”Virksomheden skal ikke være større end 6-7 ansatte. Det er vigtigt at have overblik over alle opgaver, for
fortsat at kunne levere samme høje kvalitet i arbejdet, som Dansk Special Lakering er kendt for”, siger
Jeppe og slutter med ordene ”det er målet at jeg indenfor de næste 5 år, åbner en afdeling mere i
Skanderborgområdet”.
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Interessegrupper Thorsager
# VANDRESTI og NATUR-GRUPPEN:
På idemødet i marts blev en vandresti og naturgruppe oprettet under distriktsrådet. Ideerne med gruppen var
flg:
* at gøre det muligt for flere indbyggere i Thorsager at bruge eksisterende vandre-stier/ruter i og omkring
Thorsager ved at registrere og udbrede kendskabet til dem
* at oprette nye stier, så det i større grad bliver muligt at færdes i naturen omkring Thorsager.
* at lave tiltag der tilbyder mulighed for vandreture, overnatning etc i og omkring Thorsager for byens
borgere.
Vi er 8 personer i gruppen, der har mødtes to gange. Vi starter mødet med en gåtur i området, hvilket har
givet os inspiration til nye tiltag.
Der er allerede blevet afholdt en vandretur 26/4 og den næste afholdes 2/6 (side 3).
Vi er igang med at kontakte lodsejere i Elløvområdet, for at forhøre os om mulighederne for at genåbne den
gamle “mælkerute”, og et møde med kommunen er arrangeret for at høre, om der er tiltag derfra.
Vi er også i kontakt med Kolind Distriktsråd, der netop har åbnet fire Kløverstier. Dette kunne være
interessant for os. Kløversti-ideen er, at fire stier af forskellig længde starter og slutter fra samme sted. Vi
tænker på Rundkirken som et naturligt udgangspunkt.
Kontakt Birger Holmgaard (birgerholmjo@gmail.com)

# TRINBRÆT-GRUPPEN:
Gruppen arbejder for at få Grenå-Odder toget til at stoppe ved Thorsager. Efter at der tilsyneladende ikke er
plads til et standsningssted ved Thorsager, når banen udvider sin frekvens og kapacitet, er der fortsat brug
for, at gruppen arbejder målrettet.
Vi har aftalt et møde med Ole Sørensen fra Letbanesekretariatet og underskrifts-indsamlingen, der indtil
videre har samlet 550 underskrifter, tages op igen, så vi får så mange som muligt fra Thorsager og omegn til
at skrive under.
Endvidere vil vi ansøge om nye LAG-midler fra den nye pulje, der starter i 2015.
Du kan skrive under ved at gå ind under:
http://www.skrivunder.net/thorsager_trinbrat_tilbage
eller kontakte kontaktpersonen:
Kontakt Thøger Pauli (tp@123zone.dk)

# MOTIONS-GRUPPEN:
Den spæde start på Sport og motion i Thorsager er kommet rolig fra start. Hensigten er at starte et spontant
forum, hvor folk kunne mødes, løbe en tur, opleve naturen og være social samtidig... Der er mange der
synes at det er en god idé, men måske ikke altid er så nemt at komme af sted, da man tit tænker, at
forskellene er for store, jeg løber for langsomt, der kommer nok ikke nogen, der løber på mit niveau o.s.v....
Fremtidig vil vi prøve at lave nogle events eks. løb for nybegyndere, terrænløb og så fremledes... Ellers er
det blot tænkt som et uforpligtende forum til fælles fremme for sport, motion og socialt samvær, hvor folk selv
byder ind.
Kontakt Facebook: ”Sport og Motion i Thorsager”
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Interessegrupper Thorsager
# SKATER-GRUPPEN:
Skate Thorsager har nu været i hallen på Nørregade i et halvt år, og det har været forrygende. Der er ca. 40
skatere, der bruger hallen, og forældrekredsen er fortsat aktive som nøgleansvarlige og bakker godt op om
projektet. Vi har fået brugt hallen rigtig flittigt i årets første måneder, og nu lokker det gode vejr skaterne til at
være udenfor så der er pt. knap så mange åbningsdage. Vi har fået bygget mange mindre ramper over
vinteren, og der er muligheder og udfordringer for alle i vores hal. Vi nåede jo i mål med at skaffe penge til
materialer til en større U-rampe; vi er ikke gået i gang med at bygge den endnu, for den egner sig ikke til at
stå i hallen, som ikke har kapacitet til så stor en rampe. U-rampen er til det udendørs areal vi håber at kunne
etablere hen over sommeren. Midlerne til etablering af en skatebane, skal vi selv skaffe, så vi er gået i gang
med ansøgninger til fonde og virksomheder. Projektet forventes i løbet af 2014 at overgå til at være en
brugerstyret aktivitet, altså uden forankring i det kommunale system. Vi har været i dialog med skolen og
mødtes med chefkonsulenten for kommunens Kultur, Natur og Fritid og TRIF omkring et hjørne på
sportspladsen ved Thorsager Hallen, som skolen ikke længere havde behov for. Det er nu undersøgt, om
der er mulighed for en skatebane på området, men kommunen oplyser, at man i sidste kvartal i år går i gang
med at anlægge cykelsti på Kløvervangen, og man derfor skal 2 meter indenfor det eksisterende hegn.
Samtidig skal der være 2 meter fra boldbanens sidelinje til skatebanen. Det mindsker desværre
kvadratmeterne til en brugbar skatebane. Vi har igen taget kontakt til chefkonsulenten for Kultur, Natur og
Fritid, i håb om han kan pege på et andet område i byen hvor det var muligt at anlægge en skatebane og
tænker vi ellers vil indkalde til et møde med udvalgsformanden for Plan, Udvikling og Kultur, Thorsager
Distriktsråd m.fl. for en debat og forhåbentlig en løsning. Vi vil helst have skatebanen frem i lyset; et sted
hvor der færdes mennesker og som er let tilgængeligt. Nu afventer vi spændt et svar; vi er jo i tidspres, da
lejemålet på Nørregade kun løber til 1/8. Så den store opgave er at væbne sig med tålmodighed og håbe på
en hurtig sagsgang.
Søndag den 27/4 var Skate Thorsager på tur til Lemvig Skatepark; en fantastisk god dag med glade
skatere, der hyggede sig på det fantastiske anlæg, de har i Lemvig. Vi håber, vi kan lave lignende ture
fremover.
Vi har også fået vores egen hjemmeside, hvor man kan følge med i åbningstider, læse om projektet og se
billeder fra vores aktiviteter. Webmaster er Frank Grunske, som er forælder til en skater, og stor tak til ham
for at bestyre posten som webmaster. Man finder os på www.skatethorsager.dk, men også på facebook
gruppen ”Skate Thorsager”. Projektmedarbejder Poul Erik Laursen og Hanne Andersen kan træffes på
henholdsvis 50560304 og 40502510.
Skate Thorsager nyder fortsat stor opbakning og støtte fra Thorsagers borgere og erhvervsliv, hvilket vi
sætter stor pris på, og på vegne af de mange skatere siger vi TAK til alle, der påtænker os.
Kontakt Hanne Andersen: (hanand40@hotmail.com)
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OPGRADERING AF LETBANEN UDEN THORSAGER?
Af Thøger Pauli, trinbrætgruppen
Den 30. april havde Ryomgård Distriktsråd indkaldt til informationsmøde om den kommende Letbane på
Djursland. Mødet blev holdt på det gamle posthus i Ryomgård, som distriktsråd og beboerforeninger har
overtaget som bibliotek, bogcafé og beboerhus. Mødet var velbesøgt, så der måtte hentes ekstra stole, men
der var også indkaldt lokalpolitikere, folk fra Letbanesekretariatet, distriktsråd langs ”Det grønne bånd” samt
menige borgere og brugere af banen.
Ole Sørensen fra Letbanesekretariatet i Midttrafik orienterede om de forandringer, der var på vej. For vores
vedkommende, der bor mellem Hornslet og Grenå, var det specielt en opnormering af frekvensen i
myldretiden, som vi kunne se frem til. Der var mulighed for halvtimesdrift mellem Hornslet og Grenå, vel at
mærke hvis der skete en hastighedsopgradering Ryomgård-Grenå samt indførtes en krydsningsstation ved
Trustrup. I øvrigt nævnte han, at der ikke ville ske ændringer på busdriften her ude på Djursland, men kun
inde omkring Aarhus, og det var jo betryggende.
Men udsigten til et stoppested ved Thorsager var ikke umiddelbart til at få øje på. Der var ganske vist tid i
køreplanen, idet man kun benyttede 13 af de 15 minutter mellem Hornslet og Ryomgård, og da et stop tager
omkring 1 minut, så var der teoretisk tid, så det var ikke et køreplansproblem, vi havde. Problemet var
nærmere, at man ikke helt troede på, at der var et behov for et trinbræt, da man kun anså Thorsager for at
bestå af 1350 indbyggere. Men her regner man ikke sommerhusområdet med omkring 350 matrikler med i
regnskabet, og herfra er interessen for et trinbræt også meget stor. På denne måde kommer Thorsager til at
ligge på linie med Mørke og Kolind hvad indbyggertal angår.
Optimismen var ellers stor, idet lokalpolitikerne samstemmende på valgmøde i Byens Telt sidste år
enstemmigt støttede et trinbræt ved Thorsager. Dengang manglede der ikke ord for, at Thorsager
selvfølgelig skulle have et trinbræt og at de skulle optages i ”Det grønne bånd”. Det sidste er sket, men det
kom der ikke noget trinbræt ud af. At togene kan køre hurtigt forbi Thorsager hver halve time med fri
internet kan jo være ligemeget, hvis vi ikke kan komme med toget.
Hvad gør vi så?
For Thorsagerborgerne bliver det en opgave at vise, at vi virkelig har brug for et trinbræt ved Thorsager og
at vi kan leve op til de analyser, der er foretaget på passagergrundlaget. Vi har vi jo i tidens løb set på 4
analyser, heraf en spørgeskemaundersøgelse, en krydsanalyse med sammenlignelige stationer, en
fremskrivning af Trafikstyrelsens egne tal samt den famøse rapport fra 2008, som Trafikstyrelsens lavede.
De 3 af dem ligger mellem 217 og 283 pax om dagen. Den eneste der skiller sig ud er den fra 2008 - der
modsat hvad vi kunne se i trafiktallene for Grenåbanen - forudsagde et fald på 30 %. Ole Sørensen fra
Letbanesekretariatet nævnte også, at der har været en meget kraftig vækst de seneste år, så selv om vores
tal er af lidt ældre dato, så viser udviklingen, at det går den rigtige vej for Nærbanen, og også for potentialet
for Thorsager.
(fortsættes side 11)
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(fortsat fra side 10: Opgradering af Letbanen uden Thorsager?)
Herefter skal vi igen have gang i vores underskriftsindsamling, da der er mange borgere i Thorsager, der
ikke kender til denne. Endelig skal vi søge LAG-midler til hjælp til en station. Vi har tidligere fået tildelt
160.000 til hjælp til en station, men måtte levere pengene tilbage, da fristen for en station var udløbet.
Men kampen er ikke slut og vi er mange, der tror på projektet!

Thorsager Distriktsråd udtaler:
Det er distriktsrådets helt klare opfattelse, at det vil være et stort og vigtigt skridt for Thorsager at
få etableret et trinbræt i forbindelse med en udvidelse af Let-banen. Det kan betyde øget
bosætning specielt i forbindelse med områder, der ligger tæt på banen ved Stationsvej
(Thorsagers planlagte udstykningsområde). Alternativet kan blive dyrt og svække byen i
”konkurrence” med nabobyerne Mørke, Ryomgård og Kolind.
I øvrigt vil distriktsrådet selvfølgelig kæmpe for, at der fortsat vil være busdrift til Rønde og
nabobyerne, men det forhindrer ikke, at vi vil arbejde for et trinbræt ved Thorsager.

KONGSVAD:
Djurslands måske hyggeligste rideklub med fuld fart på.
2014 har allerede nu givet en del liv i byens rideklub. I marts fik vi nye ejere, da Lotte og Erik købte stedet,
hvilket allerede nu har givet synlige ændringer i form af beplantning langs stalden og blomster i kummer (Vi
venter spændt om der mon kommer mere ). Stedets tidligere ejere, Hanne og Bent har stadig deres
daglige gang på stedet, hvilket vi i klubben er meget glade for, de er jo en del af klubben og har været det i
mere end 20 år. Vi har afholdt Fastelavn i ridehallen og idéerne var gode igen i år omkring udklædning.
I Påsken afholdte vi vores første stævne. I alt 28 timers stævneaktivitet fordelt over 3 dage, hvilket
involverer ca. 50 frivillige hjælpere bare under stævnet. Det var en stor succes, og vi vil gerne takke vores
frivillige hjælpere og sponsorer herunder de lokale handlende for deres trofaste støtte til klubben. 13.-15. juni
afholder vi vores næste stævne, og vi opfordrer folk i Thorsager til at kigge forbi, det passer jo lige med en
lille gåtur.
Af tragiske ting kan siges at klubben måtte tage den tunge afsked med en af vores låne heste og stedets
ene staldkat forsvandt. Han blev efterlyst på Facebook, men desværre uden held. Klubben har nu hentet en
ny ved Tøstrup kattehjem.
I maj afholder klubben et førstehjælpskursus som er en del af vores certificering ved Dansk Rideforbund.
Kurset har intet med heste at gøre, men ryttere og forældre færdes jo også andre steder, og vi mener det
vigtigt at kunne hjælpe, hvis uheldet sker både ude og hjemme.
I sommerferien lægger klubben faciliteter til 2x ridelejr. Er man interesseret er der stadig plads i uge 28. Det
er rigtig hyggeligt, lærerigt og sjovt. Vidste du, at du i Kongsvad kan få en gratis prøvetime? Læs mere
herom og meget andet på www.kongsvad.dk
thorsager rundt nr. 9
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THORSAGER DISTRIKTSRÅDS FEST-SANG 2010
Af Thøger Pauli
melodi: Marken er majet fin....
Kornet er høstet og halmen er fyret
Årets generalforsamling ska’ vi ha’ i dag
Nu skal vi høre om hvad der er styret
Alle står vi sammen om at styrke denne sag.
|: Her i vores by, er der læ og ly
er du med så gi’r vi sammen byen bedre ry :|

Hvis du er sulten og tørstig og snaksom
så kan du få mad at spise i forsamlingshus
tøm din tallerken og fyld op din madvom
her er plads til tykke, smalle,
både mand og mus
|: Få nu en billet, alle bliver mæt
når du primo onsdag bliver bænket
dejligt tæt :|

Thorsager ligger et stenkast fra banen
toget kører gennem byen, standser gør det ej.
Hør fløjten skriger fra Grenåbananen
vi vil ha´et stoppested ved Stationens vej.
|: Sikke tiden går, mer end 40 år
er det siden toget stopped,
men hvad sker i år? :|

Thorsager har en bodega vi kender
ligger lunt i svinget i det lille, røde hus.
Den kan du støtte igennem Thors Venner
her serveres andet end i flaske og i krus.
|: Mad, musik og sang, åbent dagen lang
og når det er Sankte Hans
så bli'r der brand i byen. :|

Efter Sct. Hans er der fest midt i byen
men i år der var det faktisk en familiedag
mange var med og en sol uden skyen
skinnede på alt og alle i den gode sag.
|: Børn og banko, bal, bold og boder, bål
hele festen slutted af i hallen under tag. :|

Vor by har glæder for store og små folk
det er svært at få det hele med i denne
sang
nu vil vi nøjes med det vi har sunget
ellers er der fare for at sangen bli'r for lang
|: Klap i hænderne, blot nu tænderne
sammen kan vi gøre byen til vor egen by :|

Hjertecafé kan du finde på skolen
her kan du få styret alt hvad hjertet kan begær'
find dig en plads ved et bord eller stolen
intet emne er for lille, sammen vil vi vær’
|: Ret nu maske vrang, te- og kaffetrang
meget mere kan du klare torsdag aften lang. :|

Denne sang blev skrevet i anledning af sommerfest i Thorsager i 2010.
I sidste nummer bragte vi en gammel Thorsager-sang skrevet af Karen Clausen, hvor vi
efterlyste årstallet hvornår den var skrevet. Forfatteren selv har oplyst, at den er skrevet i
1972-73.
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HVIS DU HAR
noget du godt vil fortælle,
billeder, annoncer, andet
som du vil dele med andre i
THORSAGER
Så send det til
tp@123zone.dk

thorsager rundt
Thorsager Distriktsråd forbeholder sig
ret til at forkorte
eller redigere i indlæg
der er stødende eller irrelevante.
Dog kun i samarbejde med forfatteren

thorsager rundt nr. 9

Har du ondt her og dér

så kom med dine bare tæer!

zoneterapi & massage

Thøger Pauli
Thorsagervej 40
8410 Rønde
Registreret Alternativ Behandler
Web: 123zone.dk – Tlf.: 2633 4407
34 års behandlererfaring
30 % tilskud fra ”Danmark” til zoneterapi
15 % Robin-Hood rabat til pensionister,
arbejdsledige og studerende.
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Tommy Larsen sponsorerer
trykningen af Thorsager Rundt
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STATUS FOR BØRNEBY THORSAGER
Af Torben Sattrup, pædagogisk leder
Nu starter 2. etape samtidig med at 1. etape gøres færdig. På billederne kan du se de nye krybberum til
vuggestuen og de nye ”ude” toiletter til børnehave og vuggestue. De er placeret og tilbygget der, hvor SFO`s
værksted og dukkerum tidligere lå.
Det sidste billeder er fra de nye lokaler til SFO, børnehaveklasse og 1. klasse. De er placeret udfor det
gamle bibliotek altså der hvor der tidligere var skolegård. Det er to store lokaler.

Næste etape omfatter bl.a. byggeri af det nye fælles bibliotek. Det skal bygges der hvor Thors Hammer står i
dag, så den ene sideindgang til skolen lukkes i denne periode.
I slutningen af maj måned skal vi have gjort klar til næste etape, som ud over biblioteket omfatter indretning
af børnehave i nuværende nr. 1 og SFO-garderobe. Det betyder, at de sidste garderober også skal flyttes ud
af den nuværende garderobe, og at adgangen til SFO flyttes, så den kommer til at ske gennem nuværende
nr. 4.
Børnehaveklassen og 1a skal flytte ind i de nye lokaler 1. juni. SFO bliver, hvor de er indtil videre.-

Siden sidst har der været møde i udelivsgruppen, den gruppe af personaler fra børnehaver, vuggestue, SFO
og skolen, som skal komme med forslag til udeområdets indretning. Vi er nu en lille gruppe, der begynder at
se på fondsmidler o.lign for at få anlagt en multibane. Samtidig er skaterprojektet ved at skabe vej for en
placering på boldbanerne, hvor den nuværende springgrav ligger.
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