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ARMENE ER OPPE I THORSAGER
Af Thorsager Distriktsråd
Endnu et år er gået og vi indkalder igen til generalforsamling i Thorsager Distriktsråd. Denne gang kan vi se
tilbage på et år, som har været særdeles positivt set med Thorsager-borgernes øjne. Der er mange gode
grunde til at se lyst på Thorsagers fremtid.
Først og fremmest skal nævnes VALGMØDET i Byens Telt i august, hvor samtlige partiers
”borgmesterkandidater” mødte op og lovede guld og grønne skove til Thorsager. Men der var også mødt 140
borgere op sammen med TV2 Østjylland. Der blev her givet tilsagn til, at Thorsager selvfølgelig skulle med i
”DET GRØNNE BÅND” af udviklingsbyer langs Grenaa-Odderbanen. Dette blev yderligere cementeret ved
en vellykket happening, hvor Thorsager-borgere bar et 300 meter langt grønt bånd gennem byen for at
markere, at vi mener det alvorligt.
Men også OVERSVØMMELSER blev nævnt på valgmødet, og her har vi fået lovning på, at der nu endelig
vil ske noget, idet der er afsat 300.000 kr til projektet.
CYKELSTIEN er også kommet på budgettet og der arbejdes og graves på livet løs i Skrejrup for at slå et
sving på vejen, så der bliver plads til en cykelsti. Den nærmer sig med al hast Thorsager Skole, så i løbet af
2014 og endelig i 2015 skulle den være helt færdig. Det glæder vi os meget til.
Valgkampen til kommunalvalget er i fuld gang, og her har samtlige partier meddelt, at der selvfølgelig ikke er
udsigt til SKOLELUKNINGER. Man kan jo næsten heller ikke forestille sig, at nogen turde sige noget andet.
TRINBRÆTTET er ikke en realitet endnu, så der skal fortsat kæmpes. Men samtlige politikere var positive
og med Thorsagers udsigt til optagelse i ”Det grønne bånd” er et togstop i Thorsager rykket meget nærmere.
Der er stor aktivitet på FACEBOOK i gruppen ”Os der bor i Thorsager”, hvor man kan altid kan finde sidste
nyt om hvad der sker i byen – på ondt og godt. Sålænge den holdes i en god tone, som der opfordres til, så
kan den være gavnlig for byen og vise vores ansigt udadtil, selvom det er en lukket gruppe. Der er 380
medlemmer.
Der er taget initiativ til en SKATERPARK i Thorsager, som også giver nogle muligheder for unge og
ungdommelige borgere i byen.Dette hilser vi også velkommen.
Så er der udsigt til en ekstra JULETRÆSFEST og MOTIONSLØBET i Thorsager blev en succes og
gentages til næste år.
Der er derfor al mulig grund til at møde op til den årlige generalforsamling den 27. november. Lad os få en
snak og debat om alt det gode, der sker i og omkring Thorsager og lad os få fyldt nogle arbejdsgrupper op
med frivillige, der er parate til at tage en tørn for, at Thorsager kan blive ved med at have armene i vejret.
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7. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
I
THORSAGER DISTRIKTSRÅD
SAMT OPLÆG VED
ANDERS GLOB
Onsdag 27. november 2013 kl. 19.00
Forsamlingshuset, Lille Sal
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Bestyrelsens årsberetning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
Valg til bestyrelsen for Thorsager Distriktsråd.
a) Michael Bak, Klaus Bertram-Mikkelsen og Eivor Hog Laursen er på valg.
Sidstnævnte ønsker ikke genvalg.
b) Valg af suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Behandling af indkomne forslag.
(Forslag skal være formanden i hænde senest d. 13. november 2013)
7. Eventuelt.

Efter mødet vil kunstner og honningavler ANDERS GLOB fortælle om
sit spændende liv.
Distriktsrådet er vært ved øl og vand samt kaffe og kage
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MÆND & MAD !

Blomsterhjørnet

I samarbejde med FOF planlægges et arrangement på Thorsager
Skole f.eks. en gang om måneden, hvor vi under vejledning af
madkunstner laver mad, som vi
selv spiser, og hygger os med en
god øl og fortæller historier.
Er du interesseret, så kontakt
Thøger Pauli (tp@123zone.dk)

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

Åbningstider:
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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Tirsdag-fredag kl. 10 – 17.30
Lørdag kl. 9 – 13

Altid friske blomster også udplantningsplanter
Udbringning
Efter aftale
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FÆLLES BØRNELIV I THORSAGER
Af Nicolai Fog Hansen, medlem af skolebestyrelsen på Thorsager Skole
Under denne titel har Thorsager Skole og de to børnehaver i byen det seneste år arbejdet med at få
etableret en ny fælles institution. I får her en opdatering set gennem en forældrerepræsentants øjne.
8 millioner kroner har Syddjurs Kommune sat af til projektet, som skal sikre et fortsat kvalitativt pasnings- og
undervisningstilbud for børn fra 0-12 år i lokalområdet. Dejligt at kommunalbestyrelsen dermed viser, at den
vil vores lille landsbyskole, og det lukker umiddelbart den negative snak om skolelukning! Projektet samler
byens institutioner under et tag ved Thorsager Skole med fælles ledelse, administration og bestyrelse.
Byggeri
Hvem skal have hvilke lokaler? Det spørgsmål har fyldt en del i dialogen. Vi har set flere udkast til grundplan
indeholdende både nye bygninger og ombygning af eksisterende. Fælles fokus har været at holde alle
funktioner i én bygning. Tegninger er nu på vej i udbud, og det er forventningen, at byggeriet står færdigt 14.
oktober 2014. Det er ikke kun byggeriet, som kalder på ombygning. Udeliv er vigtigt for både børnehave- og
skolebørn, og derfor bliver der nedsat en intern arbejdsgruppe ”udeliv” som får til opgave at arbejde med den
store udfordring, der ligger i at samle mange flere børn i forskellige aldersgrupper på samme begrænsede
areal.
Kultur og samarbejde
De fysiske rammer skal nok komme i form af nye lokaler. Mere udfordrende ved en fusion af tre populære
institutioner er de menneskelige for både børn, ansatte og forældre. Heldigvis har ledelsen et stort fokus
herpå, og konkret brugte vi den pæda-gogiske dag i september til at arbejde med værdigrundlag. Næste
konkrete tiltag bliver et fokus på kultur og traditioner.
Børneliv - by
Bestyrelserne i de tre nuværende institutioner er ca. hver måned begyndt at holde fælles bestyrelsesmøder.
Her giver ledelsen typisk status og vi drøfter aktuelle problemstillinger. Vi er endnu ikke nået til hvordan den
fremtidige forældrerepræsen-tation bliver, men vi vil fortsat have en plads og stemme! Under
fællesbestyrelsen har vi nedsat en gruppe ”børneliv-by”, som har til opgave at orientere medborgere i byen,
samt inddrage byens aktive foreninger/virksomheder. Ikke for at fjerne fokus fra fusionsprocessen, men for at
udnytte muligheder i en reorganisering til at spotte nye ideer og dertil få skabt PR i mediebilledet i forhold til
Thorsager, som attraktivt bosted.
Læs mere!
Mere materiale og aktuel information kan du finde på
skolens hjemmeside: www.thorsager-skole.dk, under
menupunktet ”Fælles Børneliv i Thorsager”. Vi vil
også løbende skrive på Facebook gruppen ”Os der
bor i Thorsager”, ligesom snakken forhåbentlig også
fortsat vil gå over hækken med naboen!
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THORS BODEGA TILBYDER

HENRIK BOLDING

THEODOR

6. december 2013

25. december 2013

Fra kl. 21.00

Fra kl. 21.00 til JULEBAL

ALLE ER VELKOMNE
VI GLÆDER OS TIL AT SE JER
Med venlig hilsen
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VALGAFTEN VÆLTEDE BYENS TELT
Af Thøger Pauli, Thorsager Distriktsråd
Det var svært at få armene ned efter den vellykkede valgaften i Byens Telt 21. august. Omkring 140
mennesker var mødt op, og det er rekord, fortæller de begejstret i Thors Venner. Alle pladser var optaget,
der blev slæbt ekstra stole ind og endda måtte tilhørere stå op både i og udenfor teltet. Samtlige opstillede
partier havde stillet i deres fineste puds med spidskandidaterne fra Enhedslisten yderst til venstre til Dansk
Folkeparti til højre i panelet.
Thors Venner, Bylauget og Distriktsrådet var gået i et historisk samarbejde om arrangementet og
vildtbiolog Niels Kanstrup styrede slagets gang med præcision, jagthorn og stopur. Emnet var
”Thorsagers forhold og fremtid” og der blev lagt ud med aktuelle emner som Thorsager Skole og
Børneby, Trinbræt og ”det grønne bånd”, trafikproblemer og ikke mindst oversvømmelser. Vi ville godt have
nogle bud fra panelet om, hvad de enkelte partier og lister efter kommunalvalget ville gøre for at Thorsager
skulle blive en udviklingsby og ikke ende som en afviklingsby.
Valgmødet i Thorsager var det første op til dette kommunalvalg, og interessen var stor. TV2Øst havde sendt
et kamerahold, der inden starten interviewede politikere og nogle tilhørere og var med i den indledende
runde, før de skulle hjem og redigere indslaget. Det blev vist samme aften (og kan ses på facebook i
gruppen ”Os der bor i Thorsager”). Adresseavisen havde også sendt en repræsentant, der var med fra start
til slut og bragte et indslag både på netavisen og i papirudgaven ugen efter.
Nu skal vi ikke være blinde for, at valgkampen er startet. Så der blev givet gode løfter fra politikerne. Der var
opbakning til stort set alle vores ønsker. Skolens eksistens var ikke truet. Cykelstien mellem skolerne i
Rønde og Thorsager skulle nok blive færdig, men lige nu var kassen dog tom. Trinbrættet ville komme på ét
eller andet tidspunkt – om ikke før så når vi fik nye tog på banen. Vestergade ville blive genåbnet – i begge
retninger. Der ville blive etableret bedre afledning af vandet fra Thorsager – om ikke andet kunne vi fylde
det ud i Kolindsund, som en tilhører til stor jubel foreslog.
Den store debat om vindmøllerne i Elløv Enge udeblev, idet Venstre i 11. time havde foretaget en
kovending og nu mener, at stedet alligevel ikke er velegnet til møller. Måske var det ikke tilfældigt at Venstre
meldte dette ud natten op til valgmødet i Thorsager, da over 400 underskrifter og stor modstand i området
havde gjort underværker. Ingen tvivl om, at dette emne ellers ville kunne komme til at fylde en del. Nu blev
det kun til et enkelt spørgsmål til sidst til de partier, der stadig mener, at der skal opstilles møller i området.
Efterfølgende har vi fået bekræftet, at det beløb på 300.000 kr, der inden valgmødet var afsat til forbedring af
rørgennemføringen under Nørregade og Thorsgade – bl.a. med baggrund i en dialog med Thorsager
Distriktsråd – er frigivet i 2014.
Alt i alt en fantastisk og opmuntrende aften, der med al tydelighed viser, at foreninger i Thorsager kan gå
sammen om arrangementer og at der så også er stor opbakning fra byens befolkning. Det lover godt.
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DET GRØNNE BÅND I THORSAGER RULLES UD
Af Evard Bruun, formand for Thorsager Bylaug

Der var stor tilslutning til den happening, som Thorsager Bylaug og Thorsager Distriktsråd
havde indbudt borgerne til i Thorsager fredag den 4.oktober. Mellem 250 og 300 lokale
borgere var med til at rulle et 300 meter langt grønt bånd ud. Kæden gik fra Mørkevej ned
ad Ryomvej og langt ud ad Stationsvej.
De mange borgere var dermed med til at markere, at Thorsager selvfølgelig skal med i
“det grønne bånd” som UDVIKLINGSBY.
Thorsager Distriktsråd og Thorsager Bylaug siger en stor tak til byens borgere for
opbakningen. En opbakning som vi håber vil holde politikerne fast på løfterne fra
valgmødet i Byens Telt.
Som en tak for opbakningen blev alle budt på popcorn eller frugt eller en sodavand eller øl.

X
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HUSK AT STEMME TIL
KOMMUNALVALGET DEN
19. NOVEMBER 2013
DET ER VIGTIGT FOR DIG OG
DIN BY
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MØDE OM SKATEPARK I THORSAGER
Af Henning Buddig (tekst og foto)
Birgitte Bach Thomsen, SSP-koordinator i Syddjurs Kommune havde indkaldt unge, deres forældre
og andre skate interesserede til møde d. 7. oktober om etablering af et skatemiljø med ramper i
Thorsager.
Det skulle være i juniorklubben, men da der var mødt 24 personer, blev
mødet flyttet til multirummet. Ildsjælene Poul Erik Laursen og Hanne Andersen var inviteret med,
da projektet har ansat dem til at hjælpe det i gang. De har meget ekspertise til at samarbejde med
unge, og Poul Erik er tømrer og tekniker inden for byggebranchen.
En skatepark bygger ikke sig selv, men de unge bygger den. De ved bedst, hvordan ramperne skal
være, for at være gode og sjove at køre på. De var sprængfyldte med ideer, og glædede sig til
endelig at få lavet et sted, hvor de kan "hænge ud" på den fede måde.
Der er ansøgt om 30.000 kr. fra en §18 pulje "gade projekt", og det er næsten sikkert, at pengene
kommer. Hvis ikke, så har SSP mulighed for at støtte det økonomisk, så der er økonomisk
mulighed for at komme igang nu.
De unge var hurtige med ideer til at gøre projektet til virkelighed, og vil igang nu, så det er startet.
Planlægningen er langt fremme. Mens vi sad og skrev vores e-mail adresser op, startede de en
facebook gruppe, så kommunikationen er på plads. Der er forslag til at besøge flere skateparker
for at indsamle ideer til bygning af ramperne.
Allerede på lørdag d. 12 oktober blev der planlagt et besøg til en stor
event i den nye skatehal i Kolind.
For at komme hurtigt i gang undersøges, om
der kan findes et indendørs sted, så bygning
og test af ramper kan foregå i vinter. Samtidig
søges om et mere permanent sted i forbindelse med den nye skole ombygning.
Det var en rigtig god oplevelse, at være med
til et møde, hvor alle er så hooked på at gøre
noget for at få det igang. Med den energi der
er i projektet fra start, så kan det kun lykkes.
Det må absolut blive rigtig godt.
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STOR TILSLUTNING TIL THORSAGER-LØBET
af Boye Sommer Magnusson

Årets Thorsager Løb er veloverstået og kan kun betegnes som en succes, da deltagelsen var 3
doblet i forhold til sidste år. Løbet blev gennemført i strålende solskin og der var glade deltagere i
alle aldersgrupper. Det at løbet nu ligger efter sommerferien er nok en god ide, da der ligger så
mange arrangementer op til sommerferien. Vi vil bestræbe os på, at løbet kommer til at ligge i
samme weekend/fredag hvert år, så det bliver en begivenhed, der ligger fast og dermed
genkendelig. Vi ser frem til at byde på endnu et herligt løb eller gåtur til næste år og siger tak for i
år, tak for opbakning og ikke mindst tak til sponsorer.
Med venlig hilsen:
Daglig Brugsen Thorsager, Thorsager Spejderne og løbsgruppen

JULETRÆSTÆNDING
10 års jubilæum
30/11-2013 kl. 16.00
Ved Dagli’Brugsen
Juletale: Jørgen Gleerup
Arrangør: Bylauget
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Hyggeligt julemarked samt
juletræsfest for børnene
Lørdag d. 30. november 2013.
Efter juletræsfesten går vi op til den
årlige juletræstænding ved Brugsen.
Information om tid og sted følger.
Sæt allerede nu X i kalenderen.
Julehilsener fra
Lene Asbæk Sørensen og
Mette Hyltoft Svensson
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BYENS TELT LUKKER OG SLUKKER !

Det er med vemod, at Thors Venner desværre må erkende at tilslutningen omkring Byens
Telt har været så lav, at det økonomisk ikke kan løbe rundt – selv med de bedste
intentioner.
Udfordringerne har været mange. Fordommene er da heller ikke udeblevet. Men efter 3
års eksistens må vi desværre give op.
Thors Venner fortsætter som forening, dog uden Byens Telt.
Vi vil gerne takke alle, som har deltaget i de afholdte arrangementer, alle som har afholdt
et arrangement, og særligt alle dem som har støttet og hjulpet os gennem tiden.
Thors Venner

Conni Sanderson

FLITTIGE HÆNDER
Hvem er vi? Vi er en strikke, hækle, hygge og snakke "klub".
Hver tirsdag kl 10.00 åbner dørene i kirkehuset (oppe ved kirken).
Du er velkommen. Der er altid plads til én mere. Nogle strikker til sig selv, andre der har lyst
strikker til de hjemløse her i Danmark, vi har samarbejde med Kirkens Korshær i Århus, hvor vi
afleverer alt det, der er lavet til de hjemløse. Derfor søger vi også garn og garnrester - hver en lille
rest kan bruges. Som sagt starter vi kl 10.00, nogle går ved 12 tiden, andre har madpakker med, og
går ved 14.30 tiden. Kan du først komme senere, er der frit slag fra kl 10-14. Vi har her i oktober
eksisteret i 2 år. Vi er 25 damer, nogle kommer hver gang, andre knap så tit, nogle kun om vinteren.
Det er helt op til dig selv. Kom forbi og se til os.
Kontaktperson: Kis Guldmann (tlf. 3090 4068).
thorsager rundt nr. 7

- 11

HVORFOR HEDDER HUSET DELSUD !
Af Anette Rahbek Aebeloe, Thorsgade 11, Thorsager
Mange har sikkert gennem tiden undret
sig over, hvorfor huset på Thorsgade 11
mon hedder “DELSUD!”. Var det mon en
navneforkortelse for de personer, der
tidligere havde boet i huset, eller
hvordan hang det sammen. Vi undrede
os også, da vi for 5 år siden flyttede ind,
men en snak med sønnen til den tidligere
ejer forklarede betydningen.
Den tidligere ejer ”Bent Sømand” der i sin tid byggede huset var sømand og sejlede de store
verdenshave tynde. Han havde en stor forkærlighed for de sydlige himmelstrøg, hvor han befandt
sig størstedelen af sin tid som sømand. Da han så i 1936 byggede huset på Thorsgade 11 var der
intet mere naturligt end at kalde huset for DELSUD eftersom Del-sud betyder ”syden”. Huset var
for Bent som en smuk ”Sydens Dronning”, som han også yndede at kalde det. På den måde kunne
han altid glæde sig over, at have en lille smule af de sydlige himmelstrøg herhjemme i Danmark.
Så enkelt er det.
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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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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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DJURSLANDS MÅSKE HYGGELIGSTE RIDEKLUB
Af Elisabeth Hübener, Kongsvad Rideklub
I starten af september fyldte Kongsvad Rideklub Thorsager 20 år. Det blev fejret af to omgange,
hvor byens borgere var inviteret. Den ene gang til gratis kaffebord, til årets sidste stævne. Som
noget specielt havde man lavet en joker springklasse, hvor ryttere skulle springe over et ”smukt”
pyntet spring med et lille badebassin under. Deltagerne både ryttere og heste syntes det var sjovt
og absolut noget klubben overvejer igen.
I slutningen af september blev der så holdt jubilæumsfest for alle med tilknytning til klubben. Med
mere end 50 deltagere blev festen flyttet ind i ridehallen, hvor der var masser af plads til spisning
af helstegt pattegris, ballondans, stoledans og mange andre aktiviteter. Bent (ejer af stedet) holdt
en af sine gode taler med anekdoter fra første kontakt til klubben, da den stadig hed ”Ponygården
Gydegården” til nu.
Kongsvad er i år ved at få Dansk Rideforbunds ”blåstempling” i Sikkerhed, Organisation og
Klubstævner. Det betyder, at vi vægter sikkerheden for vores medlemmer, har styr på vores
informationer og sørger for at vores stævner er af en vis kvalitet.
I øvrigt har vi et julearrangement den 8. december.
Kender du os ikke? Så kig forbi. Vi har næsten altid kaffe på kanden :-)

FORSAMLINGSHUSET
1. onsdag i hver måned kl. 18 er der
FÆLLESSPISNING
Tilmelding og menu se
www.thorsagerforsamlingshus.dk
JULEFROKOST
Lørdag 23. november kl. 18
(sidste frist for tilmelding:
18/11 til Enemark, 8637 9025)
Hver mandag kl. 19.30 er der
PRÆMIEWHIST
Fredag 6. december 18.30 er der
SUPER-PRÆMIEWHIST
(fine præmier - entré 100 kr)
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