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Dansk Turismefremme
er midlertidigt flyttet ind i Remisen
Af en samtale med sekretariatschef Mads Sand. 

Dansk Turismefremme er en landsdækkende 
forening af lokale turistorganisationer, kom-

muner og andre, som arbejder med turismeud-
vikling lokalt. Egentlig er vi udsprunget af den ret 
gamle ”Foreningen af danske turistchefer”, der 
opstod helt tilbage i 1962. For omkring ti år siden 
blev det lavet om til Dansk Turismefremme, og vi 
har gennem de seneste år haft lokaler sammen 
med Turistkontoret i Randers, hvor foreningens 
formand Anne-Mette Knattrup er turistchef. Da vi 
flyttede ind der, var der kun én medarbejder, og 
det kunne der fint være plads til. Men siden er der 
kommet flere til, bl.a. da Aktiv Danmark blev en 
del af Dansk Turismefremme, så nu er vi for tiden 
oppe på 4 medarbejdere, hvilket trods alt er mere 
end turistkontoret kan rumme. Det er planen, at 
vi om et halvt år skal flytte til Fyn eller trekantom-
rådet – men lige nu skulle vi finde et sted at være 
et halvt år. Så vi er rigtig glade for at kunne leje 
os ind her på Remisen, det er pragtfulde lokaler i 
et dejligt kvarter, hvor vi har vi al den plads, vi har 
brug for.

Red.: Mads Sand gik i sin tid på Daghøjskolen 
ID-Xpress, så det var naturligt for ham at vende 
tilbage til udgangspunktet for at høre om mulighe-
derne. På den måde blev kontakten i Remisen skabt.

Men det hele handler om at fremme dansk 
turisme, som navnet siger. Der er stadig tale om 
en forening – nu for både turistchefer, kommuner 
og andre, der arbejder med den lokale turisme. Vi 

administrerer desuden en række certificeringsord-
ninger, blandt andet det grønne I, som står over 
mange turistkontorer, samt en række ordninger 
inden for Aktiv Ferieturisme.

Lige nu arbejder vi på en strategi for det frem-
tidige arbejde, men det handler rigtig meget om 
videndeling og udvikling på tværs af aktører - og 
om at sætte fokus på, hvad man kan gøre lokalt 
for at indgå i et strategisk udviklingssamarbejde 
med f.eks. kommunerne, og om hvilke strategier 
man kan benytte i forbindelse med den øgede di-
gitalisering – altså, hvordan laver man den gode 
gæsteservice, når de digitale muligheder bli-
ver større og større. Det andet store område er, 
hvordan man lokalt håndterer turismen sammen 
med de øvrige lokale aktører på tværs af landet. 
I stigende grad handler det om at tænke på tværs 
geografisk. Ikke kun kommunerne imellem, men 
også bredt over hele landet. Man kunne f.eks. 
tænke på tema-turisme, som involverer flere disti-
nationer i landet – det kan være temaer som Mid-
delalderen, Vikingerne, aktive ferieformer eller for 
den sags skyld barokmusik, hvor vi i stigende grad 
vil hjælpe med at binde temaerne og tilbuddene 
sammen og skabe ny udvikling på tværs af aktører 
og tilbud. Sideløbende med det ligger der altid en 
PR forpligtelse – at gøre turismemulighederne og 
-udfordringerne synlige. 

Alle de ansatte har en akademisk uddannelse 
bag sig, hvor turisme indgår – lige bortset fra IT-
medarbejderen, som dog alligevel har målrettet 
sin uddannelse i turismebranchens digitaliserings-
muligheder. Så der skulle være kompetencer nok 
til at hjælpe, hvor der er behov for hjælp til at kon-
ceptudvikle den lokale turisme. 

Dansk turisme-
fremme er klar 
til at tage imod 
i Remisen.

De nye brugere af Remisen:
Anja Kristensen - cand. mag. i turisme fra AAU
Mads Sand - Idehistoriker og oplevelsesøkonomi fra AU
Loise Wennemoes Bjerregaard - cand. IT og informations-
videnskab - AU
Anne Kirstine Skytt - PBA fra Dania i Randers.

Flinck og Willig mødes i 
servicerummet - side 4

Referat fra generalforsamlingen 
- side 4 

Sommer yoga og festival - side 7
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1. Valg af dirigent.
Jørn Bjerre blev valgt som dirigent

2. Aflæggelse af beretning og godkendelse
Formanden aflagde følgende beretning:

Nu er der gået et år, siden jeg overtog hvervet 
som formand for foreningen efter Carsten Mogen-
sen, som bestred posten i 9 år – en indsats, som vi 
skylder ham megen tak for.

Medlemstallet i foreningen er nogenlunde 
uændret. I løbet af 2016 er der indbetalt kontin-
gent fra 67 husstande. Her - i begyndelsen af 2017 
har dog kun 43 husstande indtil videre sørget for at 
få betalt medlemskontingent.

Foreningens økonomi er nogenlunde uæn-
dret, hvilket kassereren vil komme nærmere ind 
på.

Som sædvanlig er det aktivitetsudvalget, Re-
misen og t-music, vi kan takke for de forskellige 
aktiviteter og oplevelser i kvarteret.

Traditionen tro blev der afholdt loppemarked 
– denne gang d. 11. juni. Vi var igen heldige med 
vejret – dog trak arrangement ikke helt så mange 
besøgende som forrige år, hvilket nok skyldtes 
konkurrence med andre nærliggende loppemar-
keder denne dag. Mange beboere deltog i den ef-
terfølgende fællesspisning og hyggede sig til langt 
ud på natten. 

Sommeren i kvarteret blev også præget af yo-
gaaktiviteter, som Hening og Irrene Wilsten med 
vanlig ekspertise stod for og som kulminerede 
med den store yogafestival, som blev afholdt den 
sidste weekend i august.

Som følge af udlejning af Remisen var aktivi-
tetsudvalget d. 11. december nødt til at forlægge 
julehyggen til lånte lokaler hos FOF (de samme, 
som vi er i nu). Der var et pænt fremmøde med 
både børn og voksne, som hyggede sig sammen 
med at flette, klippe og klistre. Aktivitetsudvalget 
sørgede for udskænkning af gløgg og æbleskiver.

Fællesspisningen i Remisen hen over vinter-
halvåret har kørt stabilt. Det er en lille trofast flok, 
som hver onsdag har holdt fast i hyggen omkring 
det fælles måltid. Ligeledes har der i Remisen væ-
ret gang i de øvrige faste aktiviteter, som forskel-
lige interessegrupper står bag. Her kan jeg nævne 
folkedans/kor, zumba, gymnastik og M/K Aktiv.

Bestyrelsen har i løbet af 2016 drøftet forskel-
lige muligheder for at tiltrække flere beboere til 
aktiviteterne, og der er i den sammenhæng frem-
kommet flere idéer – én af dem var forsøg med af-
holdelse af foredrag, hvor det første løb af stablen 
23. februar i år. Her underholdt Kurt Helge Ander-

sen med sit foredrag ”Før verden gik af lave”. Der 
var pæn tilslutning til en fornøjelig aften.

2016 har været året, hvor kvarteret er blevet 
lidt grønnere – takket være Lilleskolens markan-
te nybyggeri, som har givet anledning til mange 
kommentarer af både negativ og positiv karakter 
– lokalt og i pressen. TKV har ønsket Lilleskolen 
tillykke med den nye bygning, som vi allerede nu 
kan se, er til stor glæde og gavn for elever og per-
sonale på skolen.

Randers har vedtaget lokalplan for Tøjhuset 
og Tøjhushaven, og da bevaringen af begge ligger 
os meget på sinde, har undertegnede på vegne af 
TKV afgivet høringssvar forud for vedtagelsen af 
lokalplanen og har været i dialog med Teknik og 
Miljø om bevaringen af områdets rekreative kva-
liteter.

Et andet projekt, som dog ligger længere ude 
i fremtiden, har også bestyrelsens opmærksom-
hed. Det drejer sig om ”Byen til vandet”, hvor der i 
løbet af 2017 vil blive arrangeret et møde med Tek-
nik og Miljø, og her vil beboerne have mulighed for 
at få afklaret, hvilken betydning dette projekt kan 
få for Tøjhushavekvarteret.

Beboerbladet har været inde i en krise som 
følge af, at der ikke længere var arbejdskraft til op-
sætning, trykning og samling af bladet. Heldigvis 
har det artet sig således, at Bent Olesen, som blev 
indvalgt i bestyrelsen i 2016, har påtaget sig opga-
ven med at stykke bladet sammen og ovenikøbet 
selv skrive indlæg. Samtidig har bladet også fået 
nyt layout og fremstår nu i en lækker udgave, som 
da også har høstet mange rosende ord. 

Eftersom bladet nu bliver trykt ”ude i byen” - 
på Hvid Grafiske - er udgiften til trykningen blevet 
forøget. Dette kompenseres der dog for ved, at vi 
selv står for omdelingen og ikke længere har ud-
gifter hertil.

Til slut vil jeg gerne takke de øvrige bestyrel-
sesmedlemmer for det gode samarbejde og ikke 
mindst ildsjælene, som med usvigelig sikkerhed 
sørger for at holde tingene kørende.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse.
Kasserer Jan Borregaard fremlagde regnskabet 
for 2016. Dette bød ikke på overraskelser. Indtæg-
ter og udgifter balancerer næsten og resultatet 
svarer til regnskaberne for tidligere år. Der har væ-
ret en udgift til reparation af traileren. På grund af 
trailerens alder var enighed om ikke at fortsætte 
med reparationer, men snarere anskaffe en ny.

Fra generalforsamling i TKV
Generalforsamlingen blev afholdt søndag, d. 30. april 2017 i FOF´s lokaler

Fra sommerens 
loppemarked
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KENDER DU DIT KVARTER?
Hvor i Tøjhushavekvarteret 
er dette fotografi taget. 
Redaktøren sætter en fl. 
rødvin på spil. Send svaret 
til bent.olesen@live.com. 
Ved flere rigtige svar bliver 
der trukket lod.

Billedet i sidste nummer 
var et udsnit eller en finger 
fra Knud Nellemoses buste 
af J.O. Krag på hans egen 
plads.
Allan Berg blev den heldige 
vinder. Han står til en flaske 
rødvin som lovet

BLIV MEDLEM AF TKV

D et aldrig for sent at melde sig ind i Tøjhushave 
Kvarterets Venner - TKV og kontingentet er 

overskueligt.
Personligt medlemsskab koster 100 kr. pr. år 

og 150 kr. for en husstand. Du kan indbetale be-
løbet på TKV’s konto 1551-60007349 - Husk navn, 
adresse, tlf. og gerne email.

Du kan altid kontakte kassereren Jan Borre-
gaard på tlf. 2034 5006 eller på mail: janbordk@
yahoo.dk

Har du glemt at betale din kontingent, kan du 
stadig nå det - det vil foreningen blive glad for.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

5. Fremlæggelse af budget.
Jan Borregaard fremlagde budget for 2017, hvor 
der dog, som tidligere bevilget af bestyrelsen, må 
påregnes en udgift til anskaffelse af en opvaske-
maskine til Remisen i forbindelse med etablering 
af køkken i tilknytning til store sal. 

Der var ingen bemærkninger til budgettet.

6. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentet fortsætter uændret – 150 kr. pr. hus-
stand og 100 kr. for individuelt medlemskab pr. år.

7. Valg af formand blandt beboerne.
Da formanden var villig til at fortsætte, og da 
der ikke var andre kandidater, genvalgtes Birger 
Christensen som formand.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg til bestyrelsen var: Solveig Brandt, Jytte 
Lindenfeldt og Mitten Ferrar. Alle tre genvalgtes.

9. Valg af to beboersuppleanter til bestyrelsen.
De nuværende suppleanter, Bob Nicholson og 
Bodil Petersen genvalgtes.

10. Valg af to revisorer.
De nuværende revisorer Hans Ørsted og Allan Bo 
Jensen genvalgtes.

11. Remisen.
Jørn Bjerre fortalte om Remisens økonomisk 
trængte position, især efter at Randers Lilleskole 
ikke længere er lejer. Det betyder, at der skal sat-
ses for at sikre Remisens fortsatte eksistens. Det 
er derfor hensigten at etablere et ekstra køkken 
i forbindelse med store sal og at gøre salen mere 
indbydende til festudlejning. Det betyder også. 
at det er slut med idræt og boldspil i store sal.  Ar-
bejdet er allerede påbegyndt med el-arbejde og 
etablering af vand og afløb. Remisen vil optage 
lån til investeringen og hæve prisen for udlejning. 
På denne måde håber Remisen på at øge indtje-
ningen ved muligheden for udlejning af både lille 
og store sal – samtidigt.

12. Eventuelt.
På mødet blev der fremsat et forslag om afhol-
delse af julemarked i Remisen, hvilket aktivitets-
udvalget og Remisen i fællesskab vil gå videre 
med og se på, om det er noget, der er basis for og 
mulighed for at gennemføre.

Der blev endvidere udtrykt ønske om, at der i 
tilknytning til gangbroen i Tøjhushaven kan etab-
leres et ”hængsel” eller rampe, således at det er 
muligt at stige af og på midtvejs på gangbroen. 
Bestyrelsen lovede at undersøge muligheden her-
for hos Randers Kommune.

Den 4. oktober i år er det 60 år siden den første 
kunstige satellit, Sputnik 1, blev sendt i kreds-

løb om Jorden. Siden da har rumfart og rumforsk-
ning udviklet sig på mange måder med beman-
dede rejser til Månen, udforskning af Solsystemet 
og satellitter til kommunikation, overvågning og 
navigation. Spørgsmålet er, hvordan rumfart og 
rumforskning har udviklet sig om yderligere 60 år. 
Det giver Michael Linden-Vørnle, der er astrofysi-
ker ved DTU Space, sit bud på i dette foredrag.

4. oktober kl.19-21 på FOF

Fremtidens rumfart
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Formandens klumme
Birger Christensen, formand for TKV

Sommeren er ved at gå på hæld – det blev en 
kølig og især meget våd én af slagsen. Der har 

dog heldigvis sporadisk været gode momenter 
med varme og solskin. Således har den netop af-
sluttede Randers-uge overvejende været begun-
stiget af, hvad man kan tillade sig at kalde godt 
vejr.

Den 30. april afholdtes den årlige generalfor-
samling i Tøjhushavekvarterets Venner – denne 
gang i FOF´s lokaler. Der var et godt fremmøde, 
og som det nok er de fleste læsere bekendt, blev 
den siddende bestyrelse genvalgt – undertegnede 
som formand. Vi takker for valget.

Sporbyen Scandia
Med henblik på en afklaring af eventuelle konse-
kvenser for vort kvarter deltog undertegnede på 
vegne af TKV i det store orienteringsmøde om 
Sporbyen Scandia. Det foregik 28. juni i kantinen 
på den tidligere togfabrik.

Her er tale om etablering af en helt ny bydel 
på det store areal på 22 ha, hvor den tidligere tog-
fabrik lå. Det er et stort og ambitiøst projekt, som 
blev grundigt gennemgået af repræsentanter for 
Randers Kommune og Randers Arkitekten.

Når planen er ført ud i livet, vil bydelen rum-
me 1000 boliger, mindre erhverv, caféer, idræts- 
og fritidsfaciliteter, en dagligvarebutik og en 
torvehal. Det kan blive en spændende bydel for 
Tøjhushavekvarteret at få som nabo.

Randers Kommune har udfærdiget en omfat-
tende lokalplan, for hvilken høringsfristen netop 
er udløbet d. 23. august. Efter godkendelse af lo-
kalplanen kan projektet påbegyndes, og måske 
kan de første boliger allerede stå klar i 2019. 

Konsekvenserne for Tøjhushavekvarteret som 
sådan vil umiddelbart være beskedne. Eneste på-
trængende udfordring drejer sig om en løsning på 
fornuftig afvikling af trafikken til og fra den nye 
bydel. Umiddelbart vil tilførslen af så mange nye 
boliger i området betyde en væsentlig større trafi-
kal belastning af Toldbodgade og Udbyhøjvej.

Loppemarked
Den 17. juni blev det årlige loppemarked afholdt 
på J. V. Martins Plads. Det blev et supergodt arran-
gement med masser af solskin, masser af boder 
og masser af glade stadeholdere og kunder. Arran-
gementet blev også peppet godt op af Randers Pi-
gegarde, som med fuld musik marcherede ind på 
pladsen og gav en fin opvisning. Det ser vi gerne 
en gentagelse af fremover – ikke mindst fordi pi-

gegarden jo også er en del af kvarteret.

Yoga
Den mest tydelige aktivitet, der har været i løbet 
af sommeren i og omkring Remisen, er Hening og 
Irrene Wilstens tilbud sommer-yoga i Tøjhusha-
ven, som har trukket mange deltagere til. 

Yogaaktiviteterne kulminerede i weekend ´en 
19.-20. august i en stor festival med rigtig stor til-
slutning.

Remisen
Remisen har fået nye indbyggere, da Dansk Turis-
mefremmes sekretariat flyttede ind primo august 
– dog kun for et halvt år. Sekretariatet optager de 
to første lokaler på 1. Sal, hvilket har betydet at 
andre aktiviteter så som møder i t-music, TKV m.v. 
er rykket sammen i ét og samme rum.

Remisens økonomi er ofte blevet nævnt her 
i bladet. Det er nu en realitet, at vi er i fuld gang 
med at etablere et serveringskøkken i forbindelse 
med den store sal, således at det bliver muligt at 
udleje salene til 2 arrangementer samtidig. 

Eftersom der er god efterspørgsel, skulle det 
gerne sammen med en regulering af prisen for le-
jen betyde, at økonomien hænger bedre sammen.

Formand for Remisen, Jørn Bjerre, og under-
tegnede har siden maj måned været optaget af at 
indrette serveringskøkken i det tidligere depot. 
Endvidere skal hele store sal i det hele taget gøres 
mere indbydende. Derfor skal der på reposen ind-
rettes en lounge, ligesom store sal skal udstyres 
med bedre lyssætning og akustisk dæmpning. Vi 
håber, at vi bliver færdige med køkkenet indenfor 
de nærmeste 14 dage, og at det øvrige kommer på 
plads i løbet af efteråret.

SeniorNet
SeniorNet fortsætter sine aktiviteter i Remisen. 
Tilslutningen til møderne i SeniorNet har været 
fin, hvilket har resulteret i, at der nu ligger et nyt 
program for tilbuddene i efteråret.

Byen til vandet
Som tidligere nævnt i bladet, vil jeg lige minde om, 
at der i løbet af efteråret - sandsynligvis i oktober - 
i Remisen vil blive afholdt et dialogmøde med Tek-
nik og Miljø i Randers Kommune om projekt ”Byen 
til vandet”, idet mange beboere har udtrykt ønske 
om at få mulighed for at høre mere om projektet 
og få mulighed for at stille spørgsmål.

Der har således været masser af positive be-
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givenheder i vores område. Der har dog også væ-
ret mindre velkomne indslag.

Problemer i kvarteret 
Tøjhushavens nærmeste naboer har en weekend 
i løbet af sommeren været generet af personer, 
som meget støjende valgte at holde fest og bræn-
de bål i parken til langt ud på natten. Også bag 
Remisen har der været brændt paller og forskelligt 
inventar af i et stort bål. Trods flere henvendelser 
til politiet fandt ordensmagten dog ikke anledning 
til at stoppe festlighederne.

Vi forsøger indenfor mulighedens grænser 
med den årlige skraldedag, fælles arbejdsdag m.v. 
at bidrage til, at kvarteret fremstår i nogenlunde 
pæn stand. Vi forventer også, at Randers Kom-
mune også gør sit for at sikre, at byen og kvarteret 
fremstår bedst muligt. 

Vi har en ”port” til Tøjhushavekvarteret – 
nemlig viadukten under Rosenkrantzgade. Den 
er mildest talt ikke indbydende. Dels flyder det i 

Flink og Willig har en løbende diskussion om 
hvem, der er hvem. Men de er mødtes mange 

gange over længere tid for at indrette et service-
rum i forbindelse med den store sal. 

Heldigvis er de enige om alt det, der er sket 
og skal ske i det daglige arbejde, og fingrene sid-
der åbenbart godt på dem begge, for det ser ud 

Flinck og Willig

til at blive et meget fint og praktisk rum til opbe-
varing af service og andre fornødenheder, så den 
store sal kan benyttes uafhængigt af den lille. 

De er begge enige om, at det nok skal stå 
færdigt til efteråret. Det er et stort arbejde, de har 
lagt i det, et arbejde der afgjort bliver til glæde for 
mange.

Flinck og Willig alias formæn-
dene for TKV og remise:
Birger Christensen og Jørn Bjerre 

reglen med skrald, dels er vægge og gitre overma-
let med graffiti. Viadukten kunne være en nydelig 
port til vort kvarter. Der var en gang, hvor det var 
hensigten, at der bag gitrene skulle være udstilling 
med forskellig kunst, ligesom der også skulle være 
lys. I stedet er den blevet lidt skummel at se på. Vi 
ser gerne, at Randers Kommune ofrer viadukten 
lidt opmærksomhed.

Vi har fernisering på en udstilling med kunstne-
re fra GAIA Akademi lørdag den 9. september 

kl. 13. Udstillingen leger med temaet ”kulørt sort”. 
Det bliver en festlig og hyggelig dag, hvor alle er 
velkomne.

Der er kreativt værksted for børn tirsdag den 

17/10, onsdag 18/10 og torsdag 19/10 kl. 11-14. Ak-
tiviteten hedder ”Mit Rum” og handler om at være 
med til at bygge et miniunivers.

Der er julemarked lørdag den 18. november 
kl. 10-15. Julemarkedet er GAIAs traditionsrige og 
farvestrålende begivenhed, hvor alle er velkomne 
til at se hele huset og måske gøre en god handel i 
GAIAs butik eller nyde et lækkert julemåltid i Café 
GAIA Papaya

Efteråret på GAIA



Når jeg lader mine tanker panorere tilbagesku-
ende, finder jeg det forunderligt, at jeg ikke 

har været udsat for flere uheld med fysiske skader 
end tilfældet er.

I glimt ser jeg mig på cykel køre i Nakskov 
havn – i fuld fart på cykel, køre ned ad bakken og 
ind i muren ved Albæk kirke (dog her med et bræk-
ket nøgleben som resultat) – og ligeledes køre ind i 
siden på det daværende Hadsund tog. Jeg ser også 
mig selv i et andet glimt kravle op ad et nedløbsrør 
op til anden sals højde et sted i Vestbyen.

Lad mig slutte af med da jeg kravlede op på 
tagryggen på mit hus (Hjørnet) løbe hen til nordli-
ge ende, og her lod mig glide ned af taget, tage fat 
i tagrenden og elegant og opretstående lande på 
fortovet – selvfølgelig for at kurtisere en udvalgt 
kvinde.

Fælles for disse handlingsforløb (og mange 
andre) er, at jeg i dem alle havde indtaget en ikke 
så ringe mængde af berusende drikke.

Men den 15. juni i absolut ædru tilstand styr-
tede jeg med min cykel.

Ved afkørsel fra den Blå Bro valgte jeg den 
ikke anlagte nedkørsel til stien mod Randers Bro 
– dumt og overmodigt. Resultatet: jeg styrtede ud 
over cyklen og styret ramte mit brystben og fort-
satte med at brække mit højre kraveben.

Lena kørte mig til læge og skadestue og her 
fik jeg dommen mindst 10 uger med højre arm i 
slynge.

Så siden uheldet har alle mine sommerplaner 
med Hjørnet og kolonihaven været på standby.

UHELDET!
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Hans Ørsted er fast skribent af 
”Hjørnet”

Jeg tænkte ja ja fysisk handicappet – så gå i 
gang med arkiverne, bøgerne etc.  etc.

Men noget af det værste skete. Jeg blev over-
mandet af slaphedens tyranni og mentalt blop.

I skrivende stund er det ca. 50 døgn siden det 
trælse uheld, og jeg er ved at møve mig ud af det 
mentale dødvande. Der er øjeblikke, som bliver 
flere og længere og længere med livgivende krus-
ninger på den mentale overflade

Den 28. juni (13 dage efter mit uheld) var der 
indkaldt til offentligt møde om Sporbyen SCAN-
DIA.

Mødet blev holdt i den nedlagte togfabrik 
Scandias store kantine.

Jeg var mødt op ca. 5 minutter før mødet, for 
at være i god tid.

Stor var min overraskelse over at se, hvor 
mange der var mødt op. Der var så mange, at 
kantinen var helt fyldt op, og folk stod op helt ud i 
forgangen. Jeg fik mast mig til en plads i et hjørne. 
Men jeg måtte desværre efter ca. en halv time på 
grund af dårlig luft forlade mødet. Men jeg havde 
lige inden skimtet vores formand Birger langt inde 
i lokalet. Fint tænkte jeg, så er ”sagen ” i gode 
hænder. Der skal laves en lokalplan for hele Spor-
byen Scandia, og den er sendt i høring. 

Metax grunden på hjørnet af Fjordgade og 
Toldbodgade er igen i spil med planer om at bygge 
to seks etagers huse. Der skal laves lokalplan, som 
er sendt i høring, og som jeg har forstået det sup-
pleret med et borgermøde.

På vores generalforsamling i foråret blev det 

HJØRNET



7

Sommer yoga i Tøjhushaven

SKAL DU HOLDE FEST?

besluttet, at vi skulle have et møde med Randers 
Kommune om planerne for Byen til Vandet med 
Klimabroen m.m.

Jeg vil foreslå, at mødet bliver suppleret med 
planerne for Sporbyen Scandia og Metaxgrunden.

I farten et par strøtanker. Overmod kan brin-
ge uheld med sig, det har jeg sidst erfaret ved mit 

Nye priser, nye muligheder.
Vælg mellem 
Lille sal med plads til 70-80 personer
3.200 kr. pr. døgn
Store sal med plads til 120 personer
4.000 kr. pr. døgn
Begge sale 5.400 kr. pr. døgn
Hvis du vil leje den ene eller begge sale i flere 
døgn, er ekstraprisen 1.100 kr. pr. døgn.
Du booker lokalerne på www.remisen-randers.dk
Er du medlem af TKV får du 400 kr. i rabat pr. døgn.

Yderligere oplysninger hos 
Jytte Lindenfeldt på tlf. 3134 1535

Igen i år har det summet af yogaaktivitet i hele juli 
måned og weekenden den 19.-20. august i Tøj-

hushaven og i Remisen/FOF på J. V. Martins Plads. 
Non-profitforeningen YogaRanders - der nu 

har næsten 900 medlemmer - afholdt for 5. år i 
træk Gratis Sommeryoga i Tøjhushaven i hele juli 
måned.  

Der blev afholdt yoga hele 21 gange på hver-
dage, hvoraf kun 2 af gangene måtte afholdes i 
tørvejr i Remisen. Så hvem siger, at vi har haft en 
vejrmæssigt dårlig juli måned???

Der var ialt knap 700 deltagere i Tøjhushaven 
med et gennemsnit på 32 pr. gang. YogaRanders 
takker igen i år samarbejdspartnere NordeaFon-
den, Tøjhushave Kvarterets Venner og Remisen…
de frivillige undervisere…og ikke mindst alle jer, 
der mødte op. 

Vidunderligt, at så mange har lyst til at være 
med i et yogafælleskab, nyde vores chamerende 
kvarter og bruge vores flotte Tøjhushave. 

uheld d. 15. juni. Hovmod (en af de 7. dødssynder) 
står heldigvis ofte for forfald – udover at det er 
plat, klamt og frustrerende at være vidne til.

Hilsen til alle og særligt til folk i TKV-land fra 
en stadig noget vingeskudt

Hans  

Yoga i Tøjhushaven

I weekenden den 19.-20. august afholdt for-
eningen for andet år i træk Randers Yoga Festival 
med hele 41 events, 19 stande og over 200 delta-
gere. 

Jyllands største Yogafestival. 
Lokalerne i Remisen og FOF var suppleret med et 
telt på J. V. Martins Plads for at kunne rumme alle 
de mange aktiviteter. 

Bag og i ledelsen for foreningen YogaRanders 
står ægteparret Irrene og Hening Wilsten, som bor 
på Toldbodgade. 

Ordets Dag i Randers 2017 bliver afholdt for 
syvende gang i Underværket lørdag d. 4. no-

vember kl. 10:00
Temaet i år er børne- og ungdomslittera-

tur. Der vil være sang, flere forskellige foredrag / 
forelæsning, bogcafé, antikvarboghandler og en 
udstilling af Hedvig Collins illustrationer til Karin 
Michaëlis’ populære bøger om pigen Bibi.

SparNords Karin Michaëlis pris på 10.000,- kr.  
vil blive uddelt. Der vil være interviews med de 
indstillede lokale forfattere.

Der er allerede nu flere indstillinger – fristen 
for indstilling slutter d.1.september kl. 24.

Ordets
dag

Remisen og FOF på J. V. Martins Plads
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tøjhushave
KVARTERET

Birger Christensen, formand
Tøjhushavevej 9
Tlf. 30200749, birgerch@gmail.com

Mitten Ferrar, næstformand
Dronningensgade 1
Tlf. 21810012, mail: mitten@ferrarrum.dk

Jan Borregaard, kasserer
Dronningensgade 6
Tlf. 20345006, mail: janbordk@yahoo.dk

Solveig Brandt
Dronningensgade 19
Tlf. 40610137, mail: solveig_46@live.dk

Bestyrelsen for TKV

Birger Christensen Mitten Ferrar

Jytte Lindenfeldt

Bent Olesen

Jan Borregaard

Jørn Bjerre

Solveig Brandt

SEPTEMBER
torsdag 7. Mimi Barkan kl. 20
entré 200 kr. arr. Jazzens Venner på Underværket

fredag 8. kl 16-18 Jamsession på Rosenlund
lokale jazzere spiller og du er velkommen til at 
lytte med - Tøjhushavevej 14 - entré 25 kr. 

lørdag 9. Kulørt Sort - udstilling åber kl. 13 
på Gaia

tirsdag 19. Møde i SeniorNet kl. 13 - 15
Line Vestergaard - Thomsen Fysioterapi, Remisen

fredag 22. Shana Waterstown Band kl. 19.30
Arr. Blues Night - entré

torsdag 28. Kristendom og Islam kl. 16
Integrationsmøde på Underværket 

OKTOBER
onsdag 4. Fremtidens rumfart kl. 19 
FOF J.V. Martins Plads - entré 

torsdag 5. All About the Ladies kl. 20 
entré 200 kr. Jazzens Venner på Underværket

fredag 10. kl 16-18 Jamsession på Rosenlund
lokale jazzere spiller og du er velkommen til at 
lytte med - Tøjhushavevej 14 - entré 25 kr. 

fredag 10. Anson Funderburgh and the Rockets 
kl. 19.30
Arr. Blues Night - entré

tirsdag 17. Mit rum - kreativt værksted for børn

onsdag 18. Mit rum - kreativt værksted for børn

torsdag 19. Mit rum - kreativt værksted for børn
Alle dage kl. 11-14 på GAIA

tirsdag 24. Møde i SeniorNet kl. 13 - 15
Alderdom er visdom - et foredrag, Remisen

NOVEMBER
lørdag 4. Ordets Dag kl. 10
Underværket

Andre aktiviteter
Du har også mulighed for at deltage i det for-

eningsliv, der har til huse i Remisen. 

Folkedans/Kor
Jan Bak Nielsen 6063 5874

MK Aktiv 
Socialt samvær for aktive singler med bl.a. kort-
spil, fællespisning, udflugter og fester.
formand Marianne Kondrup 2143 0795

Zumba
kontkt Louise 6014 0074

Gymnastik for alle
Sonja Søborg, Dronningensgade. 
2912@dukamail.dk

SeniorNet
For enlige seniorer, som har lyst til at møde andre.
Arrangeret af Dansk Folkehjælp.

torsdag 2. Nobert Susemils Joyful Gumbo kl.20
entré 200 kr. Jazzens Venner på Underværket 

tirsdag 14. Møde i SeniorNet kl. 13 - 15
Mit livs puslespil - Kaj Toft Nielsen, Remisen

lørdag 18. Julemarked kl. 10-15
GAIA

tirsdag 21. Valg til Byrådet

torsdag 22. Saturn i nyt lys
FOF J.V. Martins Plads - entré 

Deadline på Kvarteret
mandag den 25. november

December
fredag 1. Frederik Thygesen Trio kl. 20
Arr. Blues Night - entré

torsdag 7. Hele Hule Hot kl.20
entré 200 kr. Jazzens Venner på Underværket

Det sker i kvarteret

Jytte Lindenfeldt
Trapsgade 7
Tlf. 31 34 15 35, mail: lindenfeldt@live.dk

Jørn Bjerre
Udbyhøjvej 4 A
Tlf. 26156830, mail: j.bjerre@newmail.dk

Bent Olesen
Tøjhushavevej 14
Tlf. 28141111, mail: bent.olesen@live.com

Suppleanter:
Bob Nicholson og Bodil Petersen


