THORSAGER RUNDT

Mere erhverv til Thorsager (side 4)
Foto: Gerda E.M. Christophersen

Nummer 5 – Marts 2013
Lokalavis for Thorsager by
Husstandsomdeles til alle beboere af frivillige
Udgiver: Thorsager Distriktsråd
Layout: Thøger Pauli (tp@123zone.dk)
DISTRIKTSRÅDS-INFO # THORSAGERPORTALEN # TRAFIK
NYT VARTEGN I BYEN # FÆLLES BØRNELIV
UNG I THORSAGER # EN TUR MED FLEXTUR
JULETRÆSTÆNDING 2012 # OVERSVØMMELSES-KAMP
GEOCACHING-HISTORIER # SKOLELEDER PÅ PENSION

Oplag: 700 stk

thorsager rundt nr. 5

Side 1

NYT fra distriktsrådet ……….
Den 13. november 2012 afholdtes den 6. generalforsamling i Thorsager Distriktsråd. Mødet blev ikke lige så
velbesøgt som året før, men alligevel var der et pænt fremmøde og vi fik nogle gode synspunkter på bordet
samt alle pladser i distriktsrådet besat plus et par suppleanter. Det lover godt. Referatet af
generalforsamlingen kan læses på www.thorsagerportalen.dk under ”Distriktsrådet”.
Distriktsrådet består nu af:
Michael Bak (formand); Klaus Bertram-Mikkelsen (næstformand), Eivor Hog Laursen (kasserer), Connie
Sanderson (sekretær) og Thøger Pauli (PR). Desuden blev Niels Foged-Nielsen og Monika Isaksen valgt
som suppleanter.
Distriktsrådet har fordelt sig på nedenstående arbejdsgrupper, så hvis du er interesseret i at være med til at
gøre en forskel for Thorsager, så meld dig til kontaktpersonen for den pågældende gruppe ved at sende en
email. Så hører du nærmere.
1. Byens Hus for unge og andre
Connie (cws@smc.dk)
Vi vil se på mulighederne for at finde et egnet hus/rum til især vores unge, men også til andre, der kunne have interesse i
et sted at mødes. Vi ønsker at give Thorsagers unge et offentligt sted at være, hvor der er mulighed for at mødes og lave
det som unge nu en gang gerne vil lave. Stedet skal også ses om et alternativ til et bybillede, hvor unge færdes uden at
vide, hvad de ellers kan give sig til.
2. Liv i centrum og 3. Flere erhverv i Thorsager
Klaus (klaus@bertrammikkelsen.dk)
Der bør arbejdes for, at der fortsat er en kombination af forretninger, kontorer og tidssvarende boliger i midtbyen. Der
skal også være ”liv i centrum” og vi skal bakke op om de forskellige aktiviteter i Skolen, Forsamlingshuset,
Præstegårdsladen, Sct. Hans-fest og Byens Telt, familiedag/sommerfest osv.
4. Flere huse/beboere
Michael (info@michaelbak.dk)
Her arbejdes på at få udnyttet de områder i Thorsager, som kan benyttes/bebygges indenfor de næste 2-5 år. Der er
mulighed for at opføre et sådant byggeri tæt på centrum. Dermed vil der blive ledige boliger til børnefamilierne i
Thorsager til gavn for vores børnehaver og især vores skole.
5. Trafikgruppe/trafiksikkerhed
Eivor (eivolaur@rm.dk)
Vi ønsker dialog med Syddjurs kommune omkring hvilke tiltag der tages og hvordan de økonomiske midler prioriteres.
Cykelstien mellem Thorsager og Rønde har efterhånden været på tegnebrættet i lang tid, og vi ønsker handling frem for
tomme ord.
6. Trinbrætgruppe:
Thøger (tp@123zone.dk)
Vi er en lille 3 mandsgruppe, der stædigt arbejder på at få toget til at stoppe ved Thorsager. Vi giver ikke op før toget
stopper. Vi tror på sagen.
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TRAFIK i THORSAGER
Ref. Klaus Bertram Mikkelsen, Thorsager Distriktsråd
Da Syddjurs kommune har planer om afspærring af Vestergade med en bom ved Vestergades udmunding i
Thorsgade, var der indkaldt til møde i Thorsager. Her deltog rep. for Thorsager distriktsråd, bylauget,
Thorsager kirke, handlende i Vestergade samt Peter Sander fra Syddjurs kommunes vejafdeling.
Peter Sander redegjorde for planerne om at lukke Vestergade og begrundede det med dårlige
oversigtsforhold ved udmundingen i Thorsgade og sammenholdt med trafikken og den høje hastighed i
Thorsgade har man indstillet til det politiske udvalg, at Vester-gade bør lukkes med en bom. Herved
umuliggøres ind- og udkørsel.
Det blev fra flere sider fremhævet, at det er dårligt gennemtænkt at lukke Vestergade. Det er en gade, der
benyttes til lokaltrafik, og en lukning af denne vil dele byen op. Ligeledes vil én af ideerne med rundkørslen at give en mere trafiksikker krydsning -forsvinde, idet trafik fra boligområderne ved Stationsvej skal køre ad
den stærkt befærdede Ryomvej til krydset Ryomvej/Mørkevej/Thorsgade og foretage et farligt venstresving,
for at komme ind i byen. Det samme vil gælde for langsomtkørende køretøjer, som f.eks. trehjulede
invalidekøretøjer samt kirkegårdens arbejdsredskaber, der flere gange dagligt skal presses ud i en
trafiktæthed og et trafikmønster, hvor de ikke hører hjemme. Noget der virker mere uhensigtsmæssigt og
langt mere trafikfarligt end en udkørsel ved Vestergade/Thorsgade.
Efterfølgende blev Peter Sander spurgt, hvorfor den valgte løsningsmodel var foreslået. Han svarede, at
planerne om lukning med en bom var resultat af drøftelser i Vejafde-lingen, idet man havde erfaret, at der af
og til blev kørt mod ensretningen på Vester-gade. Ifølge Trafikstyrelsens eksempelhåndtering af lignende
forhold ville det være nødvendigt at sænke hastigheden til 30 km/t på Thorsgade.
På spørgsmålet om hvorvidt planerne om at hæve kørebanen på Thorsgade fra bodega P-plads til kryds ved
Lille Randers var opgivet, svarede han, at det var 15 år gamle planer, som ikke umiddelbart passede ind i
nutidens trafikmønster, men at der var planer om at sænke hastigheden til 40 km/t på Thorsgade.
Endelig blev Peter Sander spurgt, om der var uheldsstatistikker for krydset, om der havde været
trafiktællinger eller om der havde været borgerhenvendelser om lukningen. Det var ikke tilfældet, men ved
en forespørgsel blandt elever på Thorsager Skole havde nogle udtrykt ”utryghed” ved krydset
Vestergade/Thorsgade.
Herefter blev de forskellige synspunkter, ideer og problematikker for en løsning af forholdene i krydset vendt
og diskuteret. Det blev fastholdt fra Thorsager-repræsentan-ternes side, at man ikke ønsker Vestergade
lukket, og at der ønskes en form for trafikdæmpning på Thorsgade. Det blev påpeget, at man hellere så en
omlægning af krydset, således at vejbanen på Thorsgade formindskes. Peter Sander blev endvidere fortalt,
at borgerne i Thorsager ikke betragtede problemerne i udkørslen som væsent-lige, og at det først blev
problematisk på stedet, da Vestergade blev ensrettet og der blev cykelsti i sydvestlige side.
Peter Sander medgav, at der var forskellige forhold, som bør vurderes. Han var af den opfattelse, at der
skulle arbejdes og planlægges for en regulering af krydset, så oversigtsforholdene blev bedre og
hastigheden på Thorsgade blev sænket.
Vi venter nu spændt på resultatet.
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QR-KODER:

NYT VARTEGN I BYEN
Af Thøger Pauli, distriktsrådet

”Thorsager hundelegestue”

www.thorsagerportalen.dk

”Os der bor i Thorsager”
_________________________

Thorsager har fået et nyt vartegn. Når man
kommer kørende ad Ryomvej - som en
million andre - ude fra Djurs Sommerland,
så er det første man ser af Thorsager en
ny flot, harmonisk bygning. Den erstatter
den gamle, røde lagerbygning, som stod
på hjørnet af Nørregade og Ryomvej. Det
er Thorsager Auto, der står for driften og
udlejningen af lokalerne, idet den indeholder 3 industrilejemål, hvoraf der er
planer med de 2 af dem.
Den første, som ligger nærmest rundkørslen, indeholder en vaskehal til biler og
varevogne (max. 290 cm), hvor man via en
automat selv kan betale for en vask. Man
kan også spare 20% ved at melde sig ind i
en vaskeklub på internettet hos Thorsager
Auto og indsætte penge på en vaskekonto.
Deres udsendte medarbejder har afprøvet
vaskehallen med en meget beskidt bil, og
det kan anbefales! Men der er ofte kø.
Det midterste lejemål bliver til en synshal –
også til biler. Det er lejet ud pr. 1. april (det
er ganske vist) til en virksomhed, som i
forvejen har 2 synshaller i området.

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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Det tredie lejemål skal lejes ud til værksted
eller kontor eller butik. Det er på 130 m2,
lyst lokale med højt til loftet med rulleport
og dobbelt indgang i gavlen samt et forkontor på 30 m2 plus forgang og toilet. Et
stort udstillingsvindue vender perfekt ud
mod Nørregade og vil kunne ses af alle de
forbikørende på Ryomvej. En perfekt
reklamesøjle kan etableres her for den
rette. Det månedlige lejemål er 7000 kr
plus forbrug, så hvis du kender nogen, der
trænger til et godt lokale, så er her noget.
Det er dejligt, at der sker lidt på erhvervsfronten i Thorsager. Det er tiltrængt.

Side 4

GEOCACHING-HISTORIER
Af Thors-Hammer (alias Thøger Pauli)
(Hver gang man finder en geocache skriver
man en hilsen på geocaching.com. Her er
nogle af de ca. 6.000 hilsner, der er skrevet om
Thorsagers mange gemte geocaches)

Da vi endelig nåede til Thorsager regnede og tordnede det, men hva' det sætter jo ikke en stopper for 2
rigtige geocachere. Vi nåede vidt omkring (også lidt på afveje) og fik logget 15 caches i løbet af dagen. Tak
for en dejlig tur rundt i det grønne. En tur vi aldrig var kommet på hvis det ikke havde været for skattene.
Auf einer Geburtstags-Cache-Tour beim zweiten Anlauf geloggt mit Flying Duck :) TFTC
Så fandt vi denne også. Det er da utroligt som Thors-Hammer kan få os rundt i omegnen af Thorsager, flere steder man
ikke har været før selvom man har boet her i 20 år!

Today I've hired a bike to explore the surrounding area. And to find caches in this beautifull part of Denmark!
I've cycled more than 50 km's and found more than 20 caches. Thanks to the owners of the caches!
Et par dage i og omkring Thorsager med geocaching, idet jeg skulle bringe og hente børn i byen som skulle til
fødselsdag. Jeg valgte så at overnatte ligeledes i området og kunne derfor bruge tiden på at finde en masse geoskatte i
stedet for at køre en gang ekstra.
Første dag blev der gået ca. 20 km inden det blev mørkt og næste dag blev lidt mere roligt med ca. 7 km til fods og
resten med bil til mere spredte caches.
I alt over de to dage blev det til 66 fundne og seks ikke fundne (et par stykker disablet).

We picked up several caches in Thorsager and it's surroundings.
Vi kunne se på andres log, at der var et større sammenrend i Thorsager på denne søndag og vi var flere gange lige i
hælene på Team anib og 3muske2, dog uden at møde dem. Til gengæld mødte vi Team BogV, som vi fik en hyggelig
sludder med ved kirken.
Dette blev den sidste i Thorsager og Omegn, inden turen gik videre nordpå.
Tak til CO for cachene - gode cachebeskrivelser, fine cachebeholdere, meget præcise koordinater og hints gjorde det til
en fornøjelse at tage turen rundt i byen [:D]

TFTC says Team Biefelinchen from Germany. Samen met Nokki genoten van een fantastische zonnige dag.
Een dagje geocachen in zo'n omgeving is super.
Dagen geotur gik mod Thorsager. Jeg har været forbi området et par gange eller tre før, men der bliver ved med at
komme nye kasser i området [:D]. Dagen var planlagt til en hurtig tur rundt efter nordiske guder, men der komme en
anden kasse i vejen, så skulle den da også logges [;)].

Veldig mye trafikk, så vanskelig å få lett etter cashn uten at det virket mistenkelig. TFTC
We have found this Cache after visiting the nice church during our holidays in Denmark. Greetings from
Berlin
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THORSAGERPORTALEN
Tirsdag den 19. februar 2013 vil www.ThorsagerPortalen.dk – din genvej til Thorsager - blive
nylanceret med en teknik, der giver mange nye muligheder for alle i Thorsager. F.eks.
Annoncer
Der vil blive mulighed for at annoncere på forsiden med gentagelse på kalendersiden. Annoncerne
vil blive vist i et antal sekunder, inden næste annonce kommer frem. Annoncen koster 300 kr. for
medlemmer af Thorsager Bylaug og 500 kr. for ikke medlemmer. Alt efter antal annoncer vil din
annonce blive vist meget ofte døgnet rundt i et helt år.
Er du interesseret – send en mail til: evardbruun@fiber.dk
Du vil derefter blive kontaktet omkring materiale m.m.
Kalender
I den nye kalenderfunktion vil dit arrangement blive omtalt efter flg. opskrift/eksempel:
Eftermiddagsmøde
Emne: ”Danskere som indvandrere”
Hvornår: Tirsdag den 19. februar 2013 kl. 14.00
Hvor: Præstegårdsladen, Thorsager
Beskrivelse: Sognepræst Erik Møller, Aarhus fortæller om den danske udvandringshistorie til
Argentina. Et bevægende foredrag om almindelige danske kvinder og mænd, som drog ud for at
finde lykken i Sydamerika.
Send dit arrangement efter ovenstående model til: evardbruun@fiber.dk
HUSK det er dit ansvar at oplysningerne i såvel annonce som kalender er korrekte. Bylaugets
bestyrelse forbeholder sig, efter aftale med afsenderen, ret til afvise og rette i den tilsendte tekst.

Thors Venner
afholder Generalforsamling
søndag d. 28. april kl. 14.00 i

Byens Telt
Gratis kaffe og kage
Vel mødt til alle
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Fælles børneliv i Thorsager
Af Lisbeth Munksgaard, skoleinspektør på Thorsager Skole
I slutningen af november 2012 bevilgede Syddjurs byråd 8 millioner til projekt "Fælles børneliv i Thorsager".
Projektet er udarbejdet i et samarbejde mellem skolen, børnehaverne og dagplejen i Thorsager, og går
overordnet ud på at samle institutionerne til en fælles institution. Målet med projektet er at bevare et
pædagogisk miljø af samme høje standard som i dag, og dermed også bevare Thorsager som et attraktivt
lokalområde for børnefamilier.
Man kan rundt om i landet finde steder, hvor man har samlet institutioner på samme matrikel med fælles
ledelse. Vores ønske er at samle institutionerne under samme tag, så vi får en afdelingsopdelt institution,
hvor børnene har deres trygge tilholdssted, men også møder hinanden og er sammen, hvor det giver mening
i hverdagen. Vi ønsker et tæt samarbejde mellem det pædagogiske personale, så vi på den måde skaber
sammenhæng i børnenes udvikling og læring og gode udviklingsmuligheder for de voksne.
Arbejdet er skudt i gang med nedsættelse af et byggeudvalg, som arbejder hårdt på at udarbejde det
byggeprogram, som beskriver vores behov og ønsker, og som skal være grundlaget for arkitektens bud på
en konkret udformning af de nye fysiske rammer inde og ude. Der er planlagt byggestart i juni 2013 og
forventet ibrugtagning til august 2014.
Tirsdag d. 5. februar var personale og forældre fra de eksisterede institutioner samlet til informations- og
dialogmøde på Thorsager Skole. Her blev der delt en masse tanker om, hvad det er, vi hver især gerne vil
have med ind i den nye institution fra det, vi kommer fra. Der kom også en masse gode ideer og ønsker til
vores nye fælles hus. Det var et spændende møde, hvor vi i byggeudvalget især hæftede os ved, at der
allerede nu tegner sig en fælles forståelse af, hvad vi ønsker os. Det lover godt for det fremtidige
samarbejde.
Det bliver utrolig spændende at se, hvordan projektet konkret kommer til at udformes. Det bliver også
spændende at fortsætte dialogen mellem personale- og forældregrupper på personalemøder og
forældremøder. Vi glæder os til at sætte Thorsager på landkortet med projekt "Fælles børneliv".
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Gruppen bag " Ung i Thorsager"
Gruppen startede som et udvalg under Thorsager Distriktsråd, og har tidligere eksisteret under navnet
”Byens hus for unge og andre.”
Efter stormødet i forsamlingshuset i Thorsager, den 11. september 2012, hvor de unge i Thorsager bl.a. var
på dagsordenen, kom der nye kræfter til - og der blev atter pustet liv i gruppen.
Nu har gruppen været samlet et par gange, og er kommet godt i gang med arbejdet med at skabe et
attraktivt miljø for alle unge i Thorsager.
Det er en vigtig del af idéen, at de unge selv skal involveres og i høj grad stå for projektet. Her skal man selv
hjælpe med at bygge, hvis man vil have nogle ramper, grave hullet, hvis der skal være trampoliner, måle op,
hvis der skal laves BMX bane.
Vi voksne står bag og hjælper med det økonomiske, tilladelser, planlægning m.m.
Der er massiv forespørgsel på et "værested", hvor man kan hænge ud med vennerne, være kreative
sammen, spille musik, se film og meget meget mere. Dette arbejder vi hårdt på, at finde lokaler og økonomi
til. Igen vil det komme til at skulle bygges op af frivillige, unge, ældre og ældst. At være med i at lave et
stykke arbejder håber vi også vil bidrage til at projekterne bliver respekteret og behandlet ordentligt.

Om den frivillige gruppe "Ung i Thorsager"
Klokken er 21.30, det er bælgragende mørkt udenfor og jeg står og færdiggør ungernes madpakker. En
scooter, med to unge knægte kommer hamrende op af Vestergade og snupper lige en ekstra omgang i
rundkørslen. Jeg kigger ud af stuevinduet, og kan se de er stoppet ovre ved busstoppestedet på Ryomvej,
hvor der står en tredje dreng og venter på bussen. De snakker ret højt, og den ene står og sparker på
busskuret imens der bliver gasset op fra scooterens fører. Jeg tager mig selv i, at tænke: "Ungdommen nu til
dags" og ser mig selv udefra som en rigtig tante Skrap og pudser min glorie.
Dagen efter tænker jeg igen over ungdommens opførsel, og hvordan min egen var da jeg havde samme
alder. Hvorfor gjorde vi disse underlige ting. Jeg husker konstant, at høre fraser som: "da jeg var ung", "unge
er hormonforstyrret og tænker sig ikke om", "dårlig opdragelse" og "utilpasset, forkælede unge mennesker".
Dét fandt vi os vist bare i og regnede med det jo nok var sandt, trods stor irritation.
Jeg ser så debatter rundt omkring på facebook m.v., og erfarer dette ikke bare var min ungdomstid, der
bliver omtalt således - det bliver ungdommen stadig i Thorsager. Af ren "debattrang" og frustration over
manglende forståelse, begynder jeg at stille spørgsmålstegn ved problemet "de utilpassede unge", for er det
i virkeligheden ikke os, der er de "utilpassede voksne" der ikke har formået at opfylde det behov som byens
unge har? Hvor fedt er det egentligt at være ung i en soveby som Thorsager - hvad er det vi som borgere
ikke formår at stå sammen om?
Sådan var min indgangsvinkel til at deltage i frivilliggruppen "Ung i Thorsager".
Malene
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Vi søger flere medlemmer til gruppen
I gruppen har vi mange gode idéer og mange gode input fra de Unge i Thorsager. Desværre har vi i gruppen
oplevet et frafald, og der er nogle som aldrig er dukket op til møderne. Derfor vil vi opfordre alle
interesserede til at melde sig til gruppen og hjælpe med at få ført nogle af alle idéerne ud i livet.
Kontaktperson til gruppen er:
Conni Sandersen
Tlf. 51308490
Conniwitte@gmail.com

Ung i Thorsager på Facebook
Vi opfordrer alle unge mennesker fra 7. klassetrin til 18 år (bosat i Thorsager) om at deltage i
Facebookgruppen "ung i Thorsager". Siden er til jer unge og er med til at give os ideer om hvad I vil, og her
vil opslag om konkurrencer, events, projekter etc. også blive slået op
Et udklip af de indlæg på Facebooksiden er indtil videre:
.."vi er i hvert fald 8-9 drenge her fra der gerne vil have adgang til musik lokalet på skole"
.."Vi skal have en amerikansk fodbold bane"
.."Vi har brug for et ungdomshus..."
.."Synes at hallen skulle være større! :-)"
.."Syntes vi skal have et MMA hold, gider ikke til at tage til århus for at gå til det!"
.."Synes vi skal have nedgravede trampoliner i Thorsager! :-D"
.."Vi skal have en BMX bane"
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Skoleleder går på pension
Af Jens Refsgaard
Som kommende pensionist pr. 1. marts er jeg blevet bedt
om at skrive lidt om mig selv til ”Thorsager Rundt”.
Da jeg i november 1986 tiltrådte som skoleleder på
Thorsager Skole, skulle jeg gøre det samme til skolebladet
”Mjølner”. Jeg indledte med at fortælle, at jeg var 192 cm
høj og brugte størrelse 47 i fodtøj. Jeg er stadig 192 cm
høj, men nu bruger jeg størrelse 48-49 i fodtøj, så der er
plads til at vrikke med tæerne.
Nå, men tilbage til mit liv. Jeg er opvokset i et lærer- og
skolelederhjem på landet 15 km syd for Skive. En stor del
af min familie var lærere, så jeg bestemte - som en
modreaktion - at jeg i hvert fald ikke ville være lærer.
I stedet besluttede jeg mig for at uddanne mig som
styrmand, og i den forbindelse kom jeg meget rundt i
verden og fik nogle store oplevelser. Samtidig lærte jeg
mange ting om samarbejde, rettigheder og pligter, som jeg har haft glæde af i mit videre liv.
Efter endt uddannelse blev jeg indkaldt til Søværnet hvor jeg uddannede mig til reserveofficer. Efter
Søværnet sejlede jeg som styrmand, men fik også et vikariat som lærer på Frederikshavns
Sætterskipperskole. Her underviste jeg bl.a. fiskere i navigation og fandt ud af, at jeg godt kunne lide at
undervise.
Resultatet blev, at jeg søgte ind på lærerseminariet – det jeg absolut ikke ville i min tidlige ungdom.
Som lærer fik jeg job i Hadsund Kommune, og var der i 7½ år, inden jeg søgte og fik jobbet som
skoleinspektør i Thorsager. Dette job har jeg så haft i godt og vel 26 år.
Der er sket meget i gennem disse 26 år. Folkeskolen har generelt været igennem mange ændringer og der
har været ændringer af lærernes arbejdstidsregler. Helt lokalt har tingene også forandret sig bl.a. på det
bygningsmæssige område hvor der har været en del ”knopskydninger”. På det pædagogiske område er
Thorsager Skole også godt med. Vi har gennem årene lavet meget intern skoleudvikling om mange emner,
og på det elektroniske område er vi helt up to date med interaktive tavler og it hvor vi netop har fået iPads til
alle elever og lærere
Jeg er stolt over at forlade en velfungerende skole med et dygtigt personale, som står overfor nye
spændende udfordringer i forbindelse med etableringen af projekt ”Børneliv i Thorsager”, hvor de 2
børnehaver i Thorsager skal tilknyttes skolen. Jeg håber for Thorsager, at skolen med dette nye tiltag er
sikret overlevelse..
Jobbet som skoleleder har fyldt meget i mit liv. Jeg har især lagt vægt på et godt samarbejde med alle
involverede, og det synes jeg er lykkedes, hvilket bl.a. også ses af at personalet i høj grad er forblevet i
deres stillinger. Nu glæder jeg mig nu til at kunne dyrke andre interesser, så som læsning, rejser,
motorcykelture m.m.
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UNDGÅ OVERSVØMMELSER I THORSAGER
Af Klaus Bertram Mikkelsen, Thorsager Distriktsråd
Jeg har gennem et stykke tid været i
kontakt med Syddjurs Kommune omkring de problemer der var i Thorsager
under og efter oversvømmelserne i
sommeren 2012. I første omgang er der
dog ikke de store løsninger på vej, men
efter flere mails frem og tilbage, hvor
også lokalpolitikere er inddraget, så
synes jeg det er ved at virke. Der arbejdes kommunalt med en ”klimatilpasningsplan for Syddjurs Kommune”, og
herunder forskellige forhold i og omkring
Thorsager, som skal reducere/forebygge
Lignende oversvømmelser, - MEN det er
helt klart, at der ikke sker noget her og nu, og eksempelvis er kommunen ikke p. t. indstillet på at oprense
Dammen, som jeg på Distriktsrådets vegne har påpeget vil være en begyndelse, idet den jo virker som
overløbs- og forsinkelsesbassin.
Jeg har påpeget, at under Rønde Kommune blev dammen oprenset og kantrenoveret af kommunen, og
derfor mener vi, at det fortsat må ske under Syddjurs Kommune. Der er vi åbenbart ikke helt enige, idet
kommunen er ved at undersøge, om ikke Dammen er byjord!! Mit spørgsmål til dem er, hvad det ændre?
Byjord er fællesjord og i min optik efter nugældende regler kommunaljord og dermed ansvarsforpligtendeil!!

GENÅBNING AF THORS BODEGA
Lørdag den 23. februar var der genåbning på Thors Bodega efter deres vandskade samt et pænt goddag til
Simone Friis Pedersen som er gået med ind på Thors Bodega som medejer. Vi har haft vandskade og i den
forbindelse kunne vi se, at det ville være en væsentlig forbedring for vores gæster og medarbejdere, hvis vi
lavede en nyreno-veret Bodega. Det vil give os mere plads til vores gæster, samt større arbejdsglæde for
vores medarbejdere, udtaler Jan Bruno Jensen.
Vi har i den sidste tid overvejet, hvordan man kunne få større kompetencer, end det vi havde før, og
løsningen lå lige til højrebenet, da vi bare skulle kigge i egne rækker, da Simone er Lottes datter. Så
fremover bliver det mor og datter, som skal sørge for at Thors Bodega er klar til vores gæster.
Simone er 26 år og uddannet indenfor detailhandel og har i flere år været butikschef i Netto koncernen. Dog
har hun altid haft en drøm om at blive selvstændig.
Simones kompetencer er bl.a. personaleledelse, og da hun er uddannet indenfor handel og service kommer
hun med nogle andre redskaber og ideer, end dem vi har haft.
På selve dagen var det godt besøgt på Thors Bodega og
Jan Bruno tror at der var omkring de 80 til 100 personer på
dagen for at sige tillykke til Simone og for at se det nye
lokale. Se mere på www.thorsbodega.dk
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Juletræstænding i Thorsager
Af Gerda E.M. Christophersen
Igen i år herskede der en idyllisk
stemning over Thorsager landsby
med let neddryssende sne. Børnene
havde overtalt forældre og bedsteforældre til at møde talstærkt op.
Formand for Thorsager Bylaug Evard
Bruun takkede de ca. 400 fremmødte
for at støtte arrangementet med
deres fine opbakning. Det var niende
år i træk, at Thorsager Bylaug i samarbejde med Dagli’Brugsen og Thorsager-spejderne stablede et festligt
juletræstændingsarrangement på benene. Herefter tog sognepræst Jørgen Gleerup ordet som den faste
tilbagevendende taler til juletræstænding i Thorsager og talte om kærlighed til hinanden – essensen i
julebudskabet.
”Der er brug for hver eneste af os til at give og modtage kærlighed”, sagde Jørgen Gleerup. ”Vi bør ikke
focusere på, hvad der udvendigt kan ses. Blot dét at tænke bare én god tanke, sende et varmt smil, sige et
trøstende ord, give et knus og holde et andet menneske i hånden, så kan man derved have gjort alt.”
Inge Alsen overrakte på vegne af Inner Wheel i Rønde en check på 4000 kr. og meddelte, at pengene var
tænkt som julehjælp til nogle af indbyggerne i Thorsager.
Som afslutning på arrangementet serverede spejderne gløgg, vand og æbleskiver,
der var sponsoreret af Dagli’Brugsen.
_____________________________________________________________________

DUBLIN-TESTEN PÅ THORS BODEGA
Af Thøger Pauli, Thorsager Distriktsråd
Lørdag den 23. februar 2013 var der i mange hjem sat X i kalenderen. Denne dag genåbnede Thors Bodega
efter en langvarig ombygning og renovering. Der var kransekage og pølser med brød samt levende musik
om aftenen. Stemningen var helt i top kan deres udsendte berette, da mange havde savnet dette sted, hvor
man kan hygge sig og mødes med vennerne.
Deres udsendte foretog Dublin-testen, som går ud på at man sender en stor pengeseddel tværs gennem
baren samt en bestilling på en øl. Et par minutter efter ankom øllen rakt fra hånd til hånd, mens pengene lidt
efter blev rakt ind ad vinduet. Jeg var ellers ved at være spændt på, hvor de blev af.
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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
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Zoneterapi & massage

Thøger Pauli
Thorsagervej 40
8410 Rønde
Registreret Alternativ Behandler
Web: 123zone.dk – Tlf.: 2633 4407
33 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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En tur med FLEXTUR
Af Thøger Pauli, Thorsager Distriktsråd
Flextur er et supplement til den kollektive trafik. Det styres af Midttrafik og du kan bestille transport for op til
seks personer alle dage i tidsrummet kl. 6.00 til 24.00. Turen skal bestilles i forvejen og du bliver hentet af en
taxa eller minibus, men du kan godt risikere, at der er flere med på turen og at der skal køres en omvej. Dog
er du garanteret, at du når frem til et aftalt tidspunkt. Ordningen gælder i hele region Midtjylland og prisen er
omkring 4 kr/km for den første person. Ved flere personer sammen gives der 25% rabat.
Vi valgte at prøve flextur en fredag aften, hvor vi skulle til vinsmagning i Rostved. Det sker på tlf. 8740 8300,
men det skal ske i tidsrummet 8 til 17. Her skal du oplyse, hvornår du ønsker at være fremme ved
bestemmelsesstedet, og når du opgiver afhentningsadressen, får du prisen at vide. I dette tilfælde blev det
59 kr for 2 personer. Samtidig bestilte vi turen hjem med afhentning kl. 22, hvor vi satsede på at arrangementet var færdigt.
Præcis 20 minutter før vi skulle være fremme blev vi afhentet af en taxa, men der var ikke andre med i bilen.
Chaufføren fortalte, at det mest var pensionister, som skulle til læge eller sygehus, der benyttede ordningen.
Den er nemlig ikke ret kendt endnu. Han fik sin fulde løn for at køre turen og resten refunderet af regionen,
så vi behøvede ikke at have dårlig samvittighed over, at det var billigt.
Da vi skulle hjem kl. 22 var arrangementet dog ikke helt færdigt, og det er ulempen ved ordningen, at
tidspunktet ikke kan ændres efter kl. 17. Men en god ordning her i udkantsdanmark, som varmt kan
anbefales.

FORSAMLINGSHUSET
1. onsdag i hver måned kl. 18 er der
FÆLLESSPISNING
Tilmelding og menu se
www.thorsagerforsamlingshus.dk
Hver mandag kl. 19.30 er der
PRÆMIEWHIST
Alle er velkomne
kaffe og smørrebrød i pausen
-------------------------------------------------

Thorsager rundt nr. 6
Deadline og udgivelse:
se www.thorsagerportalen.dk
Annoncer: 1/1 side = 300 kr,
1/2 side = 200 kr og 1/4 side = 100 kr
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