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thorsager rundt – din avis !
Du sidder nu med nr. 4 af ”Thorsager Rundt” i hånden, og vi har indtil videre præsteret at udkomme hver
fjerde måned, dvs. 3 gange om året. Det kunne vi godt tænke os at blive ved med, men det kræver også, at
DU medvirker på forskellig vis. Det er DIT blad og du er med til at bestemme indholdet.
Vi har frivillige til at trykke og hæfte og omdele bladet, og der er da også en del der skriver i bladet, hvis de
bliver opfordret til det. Men der er ikke så mange, der tænker på, at man selv kan henvende sig og fortælle
om noget, der sker i Thorsager. Det kan være noget nyt, noget man har oplevet, noget man vil rose eller
rise. Alt er velkomment, hvis det har relevans for beboerne i Thorsager. Distriktsrådet forbeholder sig
imidlertid ret til at forkorte eller udelade artikler, hvis de er irrelevante eller stødende i indholdet.
Skriv også gerne et læserbrev om noget der sker i byen. Det kan være at du glæder dig til cykelstien mellem
Thorsager og Rønde Skole, eller det kan være at du er bekymret for at den kan få konsekvenser for
Thorsager Skole. Skriv også om Thorsager Station, uanset om du synes den er nødvendig for byen eller er
en belastning for biltrafikken. Hvad mener du f.eks. om geocaching i byen, som trækker en masse
besøgende og turister til. Er det en god idé eller er det for megen forstyrrelse i naturen? Hvad skal der ske
med Brugsens gamle lokaler, hvis de flytter op til Ryomvej. Hvad mener du? Mulighederne er mange –
fantasien sætter grænser.
Indlæg er gratis, men hvis du ønsker en annonce i avisen, så kan du læse andetsted hvad det koster. (se
side 15)
Skriv til Thøger Pauli (tp@123zone.dk) gerne med det samme, men skal det med i næste nummer, så skal
det være inden deadline, som er 17. januar 2013.

------------------------------Indkaldelse til 6. ord. generalforsamling i Thorsager distriktsråd
Tirsdag den 13. november 2012 kl. 19 i Multirummet v/Thorsagerhallen
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) Thøger Pauli er på valg og modtager genvalg.
Yderligere 1 person skal vælges (p.t. ubesat).
b) Valg af suppleanter.
5. Valg af revisor.
6. Behandling af indkomne forslag.
(Forslag skal være formanden i hænde senest d. 3. november 2012)
7. Eventuelt.
Distriktsrådet er vært ved øl og vand samt kaffe og kage
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BORGERMØDET I THORSAGER BLEV ET STORT TILLØBSSTYKKE
Over hundredeogseksten thorsagerborgere havde den 11. september fundet vej til Forsamlingshuset, da
Thorsager Distriktsråd indkaldte til borgermøde. Der var for byen to vægtige emner på programmet:
Thorsager Skole og de unge i byen.
Grunden til den store interesse var dels en begrundet frygt for, at Thorsager Skole kommer i spil i
budgetforhandlingerne for 2013 (eller senere), samt at der i Thorsager opleves stigende problemer med
nogle af de unge.
Viceskoleleder Lisbeth Munksgaard og dagplejeleder Birgitte Bach Thomsen indledte med at fortælle om
"Projekt Thorsager Børneby", som er et oplæg til at samle vuggestuer/dagpleje, børnehaver, SFO, skole og
juniorklub (til 6. klasse) under samme hat i og ved skolens bygninger. Herved kan der - udover at spare
penge til administra-tion og ledelse - også arbejdes med det pædagogiske miljø i Thorsager på en bedre
måde. Børnene skal nemlig kun møde ét sted, og der bliver en bedre koordination institutionerne imellem
samt en glidende overgang for børnene. (se side 7)
Dette affødte en god debat og der var bred enighed i forsamlingen om, at det kunne blive en rigtig fin
løsning. Der var et forslag om, at man kunne udvide ordningen til også at gælde de unge op til 18 år.
Distriktsrådet opfordrede til øget samarbejde omkring bosætning, idet det er vigtigt at byen udvikler sig og at
der kommer nye børnefamilier til byen. Oplægget til "Projekt Thorsager Børneby" kan ses på skolens webside: www.thorsager-skole.dk
Anden halvdel af mødet omkring nogle af de unge i Thorsager blev knap så fredeligt og viste, hvor
forskellige opfattelser der er af de problemer, de unge afstedkommer i Thorsager, og specielt hvordan man
skal tackle dem. Flere kom med eksempler på hærværk, knuste ruder, indbrudsforsøg, banken på ruder om
natten, bål ved skolen, lim i postkasserne og kanonslag, men lokalbetjent Chris Gade, kunne kun berette om
8 anmeldte tilfælde siden nytår. Han opfordrede kraftigt til at man anmeldte sagerne, hvis han skulle kunne
gøre noget ved det.
SSP-konsulent Ann Bonnerup var også til stede og fortalte om et møde hun og Chris Gade havde haft med
nogle af de unge. De unge ville godt løse konflikterne og i dialog med de voksne. Men de opfattede byen
som meget kedelig og mulighederne for aktivitet om aftenen og i weekenderne som meget små. De ville
gerne have et sted at være sammen med vennerne.
Nogle indlæg gik på, at distriktsrådet burde gøre mere ved sagen og at tålmodigheden var slut og at der
skulle oprettes vagtværn, der skulle passe på byen.
Der var flere der opfordrede til, at der oprettes en natteravne-gruppe, som ikke skulle fungere som vagtværn,
men som skulle forsøge at komme i dialog med de unge og deres forældre. Vi skal vise de unge, at vi holder
af vores by og godt vil værne om den. Det er jo forældrenes ansvar og vi må hjælpe med at fortælle dem,
hvor deres unge er henne.
Afslutningsvis opfordrede distriktsrådet til, at interesserede meldte sig til en arbejds-gruppe omkring unge i
Thorsager. Kun ved at handle kan vi løse problemerne.
(se side 13)
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Nyt fra Thorsager Bylaug:
Årets tænding af juletræ
julestjerner finder sted

og

lørdag den 1. december 2012
kl. 16.00.
Motiv til årets julemærke er valgt.
Julemærket vil kunne købes ved
fællesspisningen
i Thorsager
Forsamlingshus onsdag den 5.
december
samt
ved
et
arrangement
i
DagliBrugsen
fredag den 7. december 2012.
Husk: www.thorsagerportalen.dk
--------------------------------------------facebook: Har du tilmeldt dig
”os der bor i thorsager”
___________________________

Blomsterhjørnet

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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Altid friske blomster også udplantningsplanter
Udbringning
Efter aftale
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Hellere vand i Kolindsund end i Thorsager
Af Jesper Nielsen, formand for foreningen Kolindsunds Venner
Søndag d. 27 august fik dele af Djursland, Lystrup og det nordlige Aarhus at mærke lidt af den type vejrlig,
der venter os indenfor overskuelig fremtid. Lystrup blev hårdest ramt, hvor de lavest liggende huse blev
oversvømmet og gader stod under vand. Men havde det ikke været for den nye Lystrup Engsø havde
katastrofen været over byen Egå, hvor Egåen skærer sig igennem byen ud til Århus bugten. Søen optog
nemlig ikke mindre end 600.000 m3 vand i løbet af ganske kort tid. Havde søen ikke været der, havde
Egåen gået over sine bredder i byen og hundredvis af huse ville have været ramt af oversvømmelse. Men
også byer på Djursland blev ramt –Thorsager kunne rapportere om lokale oversvømmelser.
Fremtidens plager er allerede over os. 100 års hændelser rammer nu landet med mindre end 10 års
intervaller, og forskerne siger enstemmigt, at der skal forventes monsunlignende forhold med massiv regn i
dagevis i ganske overskuelig fremtid.
Der skal være et sted at opbevare vandet, inden det løber steder hen, hvor det for alvor koster penge at
rydde op. Her kommer Kolindsund ind i billedet. Den genskabte sø vil kunne tilbageholde over 4 millioner m3
ved bare 20 cm ekstra vandstand i søen. Det er forskellen mellem et voldsomt regnskyl i fremtiden og
vandskader for hundreder af millioner kroner – hver gang!
Forudsætningerne for at drive landbrug i Kolindsund er ikke de samme i dag, som de var for 140 år siden
eller for 30 år siden for den sags skyld. Landbruget kan ikke selv finansiere de tiltag, der skal til for at undgå
følgerne af den megen nedbør, og det kan dårligt bære omkostningerne ved den ekstra megen regn. Så selv
uden at tage stilling til de monetære fordele i et gendannet Kolindsund, eller de enorme naturmæssige
værdier, der kommer i spil, så er Kolindsunds skæbne som landbrugsareal beseglet.
De store tilbagevendende ødelæggelser i form af oversvømmelser kan ikke accepteres. Derfor er der ingen
vej uden om at genskabe Kolindsund som sø. Det satte søndagens skylle en tyk streg under.
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TILFLYTTERNE:
Byrotten og Vestjyden med børn flytter til Thorsager Downtown.
Vestjyden Casper (31) er fra Vestjylland, lidt uden for Esbjerg og Byrotten Line (31) fra Aarhus centrum. Vi
mødtes i et kollektiv i Aarhus, hvor vi boede sammen indtil vi fik Sylvester (3 år). Derefter udlevede vi vores
hus og have drømme i vores kolonihave-hus, som vi selv byggede. Dette gav os desværre bare ikke den ro i
sjælen, som vi havde håbet på, og Casper ledte intens efter et hus og ikke mindst en have, som vi kunne
udfolde vores ideer og store armbevægelser i. Her fandt vi alt hvad vi havde turdet håbe på. Vores
drømmehus og have, smukt landskab, aktiv byliv, indkøb, børnepasning, sågar en skovbørnehave, og
skolen lige om hjørnet. Grise, køer og mark til den ene side og søde naboer, lokalbrugs og, benzintank til
den anden. En af de ting der trak imod at flytte fra byen var, at der skal være mulighed for at have
legekammerater og skole i gå eller cykelafstand, så vores børn ikke skal begrænses af vores mulighed for at
køre dem rundt. Så vi er meget opmærksomme på den spareiver der kører i kommunen, hvor man forsøger
at lukke skoler.
Til at starte med var der dog en vis pessimisme, da Byboen var jobsøgende og lærerjobs desværre heller
ikke hænger på træerne for tiden, så hun frygtede lidt for, hvad hun nu skulle få tiden til at gå med, såfremt
hun ikke kunne finde job, og derved ville savne byen for meget. Vestjyden Casper er afdelingsleder i en
ungdomsklub i Åbyhøj, så han har så rigeligt socialliv og nok at se til. Men lykken var med os igen. Et
lærerjob på naboskolen i Kolind blev ledigt og hun fik stillingen. Men hun fandt også hurtigt ud af, at man
bestemt ikke behøver at være ensom i Thorsager. Vi er blevet taget rigtig godt imod af dem i baghaven
(Nicolai, Christina, Thorbjørn, Katrine og Andreas) for ikke at nævne dem i forhaven (Jannie og Torben) og
så var der også en hel mødregruppe klar til kaffe slabberas ovre på Lille Randers (Pia og Lars og Katrine og
Troels begge par med jævnaldrende børn). Og ikke mindst Axel, som kun synes det er hyggeligt, at vores
ænder render ind til ham, og som altid stiller med en kop kaffe og et stykke kransekage og lidt friskplukket
hindbær.
Med andre ord, vi elsker at bo her, og vi vil elske, hvis vores børn kunne få lov til at gå i skole på Thorsager
Skole. Det var liiiige her vi ville bygge og bo…
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Børneby i Thorsager?
Af Lisbeth Munksgaard, viceskoleleder på Thorsager Skole
Prognoserne for børnetallet i Thorsager viser en faldende tendens over de kommende år. Samtidig er der en
generel økonomisk udfordring for Syddjurs Kommune, der betyder, at der allerede nu er konkrete forslag om
at lukke Lille Arnold og samle børnehaverne på én matrikel.
Vi står overfor en udfordring, hvis vi ønsker at bevare et pasnings- og skoletilbud til børn og deres forældre i
Thorsager og dermed sikre, at byen er et attraktivt sted at bosætte sig. Derfor er ledere af institutionerne i
Thorsager gået sammen for at udarbejde et for-slag til, hvordan vi kan bevare et kvalitativt tilbud, hvor
kvalitet for os betyder rammer med tryghed og nærvær samtidig med udfordringer og udvikling for både børn
og voksne.
Tirsdag d. 11. september havde distriktsrådet inviteret borgerne til møde i forsamlings-huset og
projektgruppen bag projekt ”Børneby i Thorsager” var inviteret til at præsen-tere deres vision. Det er et stort
projekt, som ikke alene udspringer af en økonomisk nødvendighed, men som vi også ser mange spændende
pædagogiske muligheder i. Hvis det lykkes at komme igennem med forslaget, glæder vi os til sammen med
forældre og medarbejdere at komme i gang med at udarbejde et fælles værdigrundlag og principper for den
nye børneby, så vi skaber et hus, hvor vi samler det bedste fra de nuværende institutioner.
I vores projekt foreslår vi at samle byens institutioner under ét tag med fælles bygninger og udeområder,
fælles ledelse, fælles administration. Vi forestiller os også fælles bestyrelse med afsæt i afdelingernes
forældreråd.
Vi ønsker hermed at skabe grundlaget for en rød tråd i børnenes liv med udgangspunkt i et fælles
værdigrundlag og en fælles pædagogik.
Vi ser billedkunst, fortælling, idræt, udeliv og musik som områder, som vi sammen kunne gøre til vigtige
indsatsområder for børn fra 0-12 år, som en integreret del af institutionslivet, men også med mulighed for en
kobling til fritidslivet og fritidstilbuddene.
Vi forestiller os en afdelingsopdelt institution, hvor den enkelte afdeling sikrer tryghed og nærvær for det
enkelte barn i forhold til dets alder. Der vil være en vuggestueafdeling for de mindste, børnehaveafdeling for
de 3-6 årige, indskolingsafdeling med SFO for de 6-9 årige og mellemskoleafdeling med klubtilbud for de 912 årige. Der vil fortsat være et dagplejetilbud i området. Dagplejen vil være tilknyttet den fælles institution,
hvor dagplejerne vil have deres faste gang i legestue 1-2 gange ugentligt, og hvor der vil være integreret
gæstedagpleje.
Afdelingerne skal have et nært samarbejde mellem de voksne, og samvær og sam-arbejde mellem børnene,
hvor det giver mening i dagligdagen.
Projektet er lige nu en del af budgetkataloget, som er baggrund for budgetforhand-lingerne. Disse forventes
at være på plads i begyndelsen af oktober.
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LÆSERBREV: Hvor er opbakningen?
Af Rikke Larsen, Vestergade 3, Thorsager
Hvor er den lokale opbakning til de mange og meget forskelligartede arrangementer i Byens Telt i Thorsager? I et lille
bysamfund som Thorsager er det vigtigt, at der er nogle ”ildsjæle”. Dem har vi heldigvis nogle stykker af her i Thorsager,
hvoraf nogle har taget initiativ til at få opstillet Byens Telt. I juni måned i år kunne teltet fejre 1 års fødselsdag. Den
tidligere beskæftigelses-minister lagde vejen forbi for at holde tale. I talen kom hun bl.a. ind på vigtigheden af, at et
mindre bysamfund sætter sig selv på landkortet.
Med de forskellige arrangementer der er i Byens Telt har vi netop mulighed for at gøre opmærksom på os selv – at sætte
Thorsager på landkortet. Der er arrangementer for enhver smag: foredrag, whiskysmagning, salg af børnetøj, pigeaften,
kunstudstilling og meget mere. Der bliver annonceret i husstandsomdelte foldere, annonceret i avisen og opslag på
Facebook.
I disse krisetider er det vigtigt at fortælle om alle de gode ting vi har her i byen: indkøb, daginstitutioner, forsamlingshus
med fællesspisning og nu også et sted hvor folk kan mødes til forskellige arrangementer. Disse tinger noget af det der
kan være med til at folk vælger Thorsager fremfor en anden by.
Mit indtryk er, at mange synes teltet er et godt initiativ. Men når der er arrangementer er tilslutningen forbavsende lille.
Hvorfor? Hvad er grunden til at folk ikke møder op? Er det teltets placering? Typen af arrangementer? Ulyst? Almindelig
travlhed?
Eller handler det ganske enkelt om skepsis for det, der er anderledes?
Jeg håber ikke, at det er det sidste, for det betyder i mine øjne, at sammmenholdet i Thorsager kun er noget der snakkes
om, men ikke praktiseres på tværs af grupper. At der er en skjult dagsorden for, hvem der er ”de gode borgere”.
Jeg håber teltet kan overleve den ringe opbakning og at dets eksistens ikke bliver truet. For det vil efter min mening være
et tab for Thorsager og omegn.
(Har du kommentarer til dette eller noget du vil fortælle om Thorsager, så skriv et indlæg).
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SPORTSWEEKEND I THORSAGER JUNI 2012
DagliBrugsen og Thorsager Distriktsråd afholdt i weekenden 8.-9. juni 2012 en fodbold- og aktivitetsweekend
i Thorsager. Om fredagen kunne man tilmelde sig forskellige aktivitetsgrene og komme rundt og opleve
Thorsager, mens fodbolden var i centrum om lørdagen i Thorsager-Hallen på storskærm.
FREDAG: God start på Sport og Motion i Thorsager. Der var ca. 30 startende på gå og løberuter. Der var
tilrettelagt ruter omkring det naturskønne Elev, på 3,6 km og 6,3 km.
De første pladser på 6,3 km ruten blev besat af Asger Sørensen Rønde (26,00 min), Michael Svenningsen
Ebeltoft (26,17 min) og Mikael Meldgård Thorsager (26,48 min.)
På 3,6 km ruten blev det Victor S. Magnusson (20,20) og Sacha Sørensen (24,20).
Der var præmier i form af gavekort til Daglig Brugsen i Thorsager, til de hurtigste på alle 3 grupper og
derudover var der lodtrækningspræmier på løbsnummer.
Spejderne i Thorsager stod klar med mad efter løbet til 20 kr., hvilket faldt i god jord efter de fysiske
udfoldelser.
TGF basket havde stillet kurv op på pladsen, hvor man kunne forsøge sig. For hver point scoret blev der
doneret 5 kr. til Børne Cancer Fonden.
Alt overskud fra arrangementet gik i år til Børne Cancer Fonden. Til næste år er der måske andre, der for
gavn af overskuddet.
Alt i alt en super god start, på trods af regnen  og ingen tvivl om at vi vil gentage succesen til næste år.
Løbsudvalget: Hanne Andersen og Boye Sommer Magnusson
LØRDAG: Thorsager Distriktsråd inviterede byens borgere til en hyggelig dag i fodboldens tegn.
Dagen startede med fodboldturnering blandt de fremmødte kl. 14.00 - det blev til 4 meget jævnbyrdige hold,
hvor børnene var i klart overtal. Der var en masse flotte sponsorpræmier fra Rønde Sparekasse, Nybolig
Rønde, Kom-Bi i Hornslet, Finans Team v/Michael Bak samt Djurslands Bank til deltagerne, når der blev
lavet en flot detalje, en god redning og flotte mål mv. For bedste præstation var der sponsoreret en fodbold,
og den gik til brødrene Valdemar og Alfred for deres målfarlighed og flotte udklædning.
I løbet af dagen stod Spejderne for spejderaktiviteter og hygge, og alle der havde lyst havde medbragt en
kage til et stort fælles kagebord.
Kl. 17.00 var der billige burgere til alle med økonomisk hjælp fra Dagli' Brugsen i Thorsager, og derefter var
der dømt DANMARK - HOLLAND på storskærm i Thorsager Hallen - opsat af Expert i Rønde og Rønde ElService. Stemningen var i top, og alle var feststemte. I halvlegen var der selvfølgelig grillet gratis pølser til
fornøjelse for alle sponseret af Nybolig Rønde.
Resultatet blev som bekendt fantastisk, og arrangementet blev en stor succes, selvom regnen forsøgte at
sætte en stopper for eftermiddagens aktiviteter.
Det var således nogle trætte, men glade børn med deres forældre, som havde haft en fantastisk dag...
Eivor Hog Laursen
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LÆSERBREV: Hvad så Thorsager, er I der ?
Af Thøger Pauli, Thorsager Distriktsråd, PR-ansvarlig
Fremmødet var stort på borgermødet den 11/9 og mange kunne berette om hærværk og overgreb i
Thorsager fra en 10-20 unge, der ikke ved hvad de skal lave om aftenen. Der var også nogen der mente, at
det nu var på tide, at distriktsrådet gjorde noget. Men vi skal huske på, at distriktsrådet ikke er stærkere end
borgerne i Thorsager gør det til. Da jeg var med til at starte distriktsrådet for 5 år siden, så besluttede vi, at
der ikke skulle være noget kontingent til distriktsrådet, men at alle i skoledistriktet automatisk var medlem. På
denne måde har alle også et ansvar for, at der sker noget.
Hvis man har ondt i kroppen, så er det et nødråb fra kroppen om, at der er noget galt. Så er det vigtigt at
finde årsagen til dette og få gjort noget ved det. Det samme gælder de unge. De råber om hjælp, for der sker
jo ikke ret meget for dem i Thorsager. Det kan ikke gøres med at sætte en sten op i andedammen og tænde
juletræet 1. december. Der skal mere til. Så råber de unge om hjælp og banker på ruderne og nogengange
banker de så hårdt, at ruderne går i stykker. For der er jo ingen, der hører dem.
Når vi nu er samlet hundrede kloge hoveder til borgermøde, så kan det ikke passe, at vi ikke kan finde ud af,
hvordan vi kan tackle 10-20 unge mennesker, der råber om hjælp. Hvor er viljen til at tage en tørn. Hvorfor er
der ikke flere der melder sig til arbejds-gruppen, der skal tage sig af problemerne i Thorsager? (se side 13)
Kom ud af busken. Det er aldrig for sent!
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Meld dig til én af arbejdsgrupperne for Thorsagers skyld !
1. Byens Hus for unge og andre
Eivor (eivolaur@rm.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 arbejder stædigt på at få toget til at stoppe ved Thorsager. Vi giver ikke op før toget
stopper. Vi tror på sagen.
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SIDSTE NYT OM THORSAGER STATION
Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur i Syddjurs kommune vælger at se sagen om
Thorsager Station i Letbanesammenhæng,
forstået på den måde, at der søges om
financieringsmuligheder herigennem, idet disse
er ret gunstige. Dette betragter vi i trinbrætgruppen som et positivt tegn og vil straks
ansøge om at få forlænget LAG-bevillingen på
166.500 kr, som ellers ville udløbe ved årsskiftet. Nærmere følger…

Zoneterapi & massage

Thøger Pauli
Thorsagervej 40
8410 Rønde
Registreret Alternativ Behandler
Web: 123zone.dk – Tlf.: 2633 4407
30% tilskud fra ”Danmark” til zoneterapi
16% Robin-Hood rabat til pensionister,
arbejdsledige og studerende.

THORS BODEGA har fået nyt logo
Vi har fået nyt logo, som vi mener viser mere hvad Thors Bodega står for end det gamle, som har været brugt
i flere år. Vi har dog aldrig brugt dette logo, efter at vi har overtaget Thors Bodega.
Det nye logo skal symbolisere, at vi har glade kunder og at man kan møde mange forskellige mennesker på
Thors Bodega lige fra direktøren til den arbejdsløse, en hund eller to, et barn eller to. Han/hun som bare skal
have en kop kaffe.
Dog er ét sikkert: du møder glade mennesker på Thors. Og vores krav til vores gæster er, at de skal
behandle de andre kunder, som de også selv vil behandles!
De der kommer på Thors er der for at få nogle glade timer. Og en sol kan kun symbolisere dette.
Byens Sted siger vi fordi Thors Bodega er Thorsagers eneste Bodega og her mødes Thorsagers borgere og
folk fra nær og fjern.

Lotte og Jan Bruno
På vegne af
L/J Thors
Thors Bodega

Tommy Larsen sponsorerer
trykningen af Thorsager Rundt
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Thors Venner & Byens Telt
Vi har haft mange arrangementer i de sidste par måneder fra foredrag om naturen til aftener med god musik,
og nu er Byens Telt taget ned for denne sæson.
Vi har haft i alt omkring 1.200 besøgende i Byens Telt, blandt andet 130 børn på besøg til vores
børneunderholdning og over 95 personer til foredrag med Martin Jørgensen.
Alt dette kunne vi ikke gøre, hvis vi ikke havde frivillige til at være der, når vi havde brug for det. De skal have
en stor tak for deres hjælp i denne sæson.
Vi har haft omkring 20 arrangementer fra maj til september, og dette er flere end sidste år. Derfor har vores
arrangementer også henvendt sig til mange forskellige målgrupper.
Vi er klar til næste år med nye og spændende arrangementer i Byens Telt og håber derfor, at du kan komme
med nogle gode forslag til, hvad der kunne foregå i Byens Telt.
Du kan komme med forslag på Thorsager@thors-venner.dk
Du er også altid velkommen til at kikke forbi vores hjemmeside www.thors-venner.dk
Vi glæder os til at se jer i Byens Telt til ét af vores arrangementer i 2013
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Thors Venner

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. 5
Deadline: 17. januar 2013
Udkommer februar 2013
Annoncer: 1/1 side = 300 kr,
1/2 side = 200 kr og 1/4 side = 100 kr
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