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Lyst til at lære at spille 
med? - du er altid velkommen!

Det gælder ikke alle, kun piger, for det er Ran-
ders Pigegarde denne artikel kommer til at 

handle om. Kvarteret genlyder ofte af musik, når 
Randers Pigegarde træner det at spille og gå i 
takt samtidig. Tamburmajoren skal have øvelse i 
at svinge tamburstaven, med hvilken hun sætter 
musikken i gang og viser takten og vejen at gå. 

Randers Pigegarde holder nemlig til i Kvarte-
ret – på Tøjhushavevej 3B i en tidligere loge.

Fra redaktørens samtale med Trine Toelberg  Hein:
Jeg startede i garden, da jeg var 11 år begyndte jrg 
på fløjte, kom senere på stortromme og march-
tromme og endte med 15 år på tuba vekslende 
med trompet, alt efter hvad der var brug for – nu 
18 år senere underviser Trine i messinginstrumen-
ter og marchtræning.

Pigegarden blev etableret af Bjarne Nielsen i 
1973. På det tidspunkt fik han en forespørgsel fra 
Århus Pigegarde, om han ville træde til som for-
mand, men han ville hellere etablere den garde i 
Randers - som byen manglede, og det gjorde han 
så i 1973. Bjarne Nielsen er uddannet trombonist 
og spillede gennem mange år i Prinsens Livregi-
ment i Silkeborg. Han har lært Trine alt, hvad hun 
ved om musik og garderliv. Da hun begyndte, var 
der ca. 45 medlemmer og ventelister, ligesom man 
skulle igennem en optagelsesprøve. Sådan er det 
desværre ikke længere. Nu skaber det glæde, hvis 

der kommer en pige ind fra gaden, som har lyst til 
at være med, fordi hun gerne vil lære at spille og 
måske lidt, fordi uniformerne er så flotte. 

For den beskedne sum af 200 kr. om måneden 
kan enhver pige melde sig ind i Pigegarden. Her 
låner de et instrument og lærer så meget, de over-
hovedet kan tage til sig. Når de er blevet dygtige 
nok til at ”gå med”, kan de låne uniformen. For 
medlemsskabet deltager de i musikundervisning 
hver uge – både alene og undervisning i samspil. 

Det sociale spiller også en stor rolle. Man læ-
rer de andre godt at kende gennem gruppeprøver 
hver tirsdag og hver anden onsdag.

Det er 12 år siden, Pigegarden flyttede til 
Kvarteret, og Trine udtrykker stor glæde ved at 
have til huse i kvarteret, som også giver fine mu-
ligheder for marchtræning. Umiddelbart efter 
denne samtale skulle Pigegarden spille i Boligerne 
Lene Bredahls Gade. I forbindelse med julen tager 
Pigarden nemlig rundt og spiller gratis koncer-
ter på f.eks. plejehjem for at sprede lidt glæde. 
De står i øvrigt for mange specialarrangementer, 
som da de i sommer besøgte loppemarkedet på 
J.V.Martins Plads. I ugen før spillede de til politiets 
julefrokost, hvor en betjent havde lånt en uniform 
og gik og gakkede med tamburstaven foran.

Åben for alle (piger)
Det er vigtigt for Trine at understrege, at der ikke 
længere er optagelsesprøve for at komme ind i 
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Fra Randers Pigegardes ankomst 
til sommerens loppemarked

garden. Det er ikke længere svært 
at komme ind, så hvis I har en 
datter, der har interesse i at lære 
at spille, så kan man roligt lægge 
vejen forbi Tøjhushavevej 3B en 
tirsdag aften. Der vil altid være en, 
som kan fortælle jer om mulighe-
derne og vise jer omgivelserne – 
og så er der altid kaffe på kanden. 
Men andre er også velkomne - der 
er nemlig ikke længere en øvre al-
dersgrænse for at være med i Pi-
gegarden. Den har tidligere være 
18 og sidst 25 år, men nu har man 
sløjfet den øvre grænse, og nu venter Trine bare 
på, at formanden Vivi Noomi Nielsen går i gang 
med at spille kornet. Den nedre grænse er 8 år, 
men er man meget interesseret i at komme i gang 
lidt tidligere, vil der også være mulighed for det 
– der er trods alt en oplæringstid, og her vil man 
kunne opleve, hvor dejligt det er at spille med an-
dre og have musikken som et fællesprog. Man læ-
rer også at overskride grænser, f.eks. det at skulle 
optræde i uniform foran andre. For at komme med 
ud at gå skal man kunne spille orkestrets march-
hæfte. Det kan tage alt fra 3 måneder til godt et år. 
Det afhænger naturligvis også af, hvor meget man 
øver sig hjemme. Men man behøver altså ikke at 
have spillet noget instrument, før man melder sig 
ind. 

Som aspirant kan man deltage i gardens ar-
bejde på andre måder, f.eks. gå med ved julemar-
cherne, hvor de blot skal bjælde med klokkerne, 

Man bliver naturligvis budt vel-
kommen af en garder når man 
træder ind ad Tøjhushavevej 3B

eller de kan træne i at gå med fanen.
For tiden er der 19 i uniform og 3 aspiranter, 

så der er brug for flere kræfter. 

En almindelig tirsdags forløb.
En normal tirsdag begynder for Trines vedkom-
mende kl. 16, hvor hun underviser en trombone 
elev. Kl. 17 er der elevorkester i salen, og sidelø-
bende hermed underviser Trine to kornetelever, 
som hun tager ud på skift. Fra 16-18 er der trom-
meundervisning i et af de andre lokaler, fra 15-17 
er der klarinet- og fløjteundervisning, hvorefter 
alle samles kl. 18. Randers Pigegarde modtager 
lokale- og medlems tilskud fra Randers Kommu-
ne, det sammen med et stort frivilligt engagement 
gør det muligt at holde prisen for deltagelse nede 
på 200 kr. om måneden. 

Besøg deres hjemmeside randerspigegarde.
dk
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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 
bænken foran Brit’s hus i 
Tøjhushavevej.
Jette Wilhelmsen blev den 
heldige vinder. Han står til 
en flaske rødvin som lovet

BLIV MEDLEM AF TKV

D et er aldrig for sent at melde sig ind i Tøjhus-
haveKvarterets 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 - f.eks. når du møder op på TKV ge-
neralforsamling søndag den 18. kl. 15 i Remisen.

Det var en lang proces, der lå forud for Kvar-
terløftet i Tøjhushaven i 2002. Der blev tænkt 

mange tanker både i kvarteret og hos dem, der 
deltog fra Teknisk Forvaltning. Der blev talt meget 
om forankring af beboerorganisationen (Kvartel-
let).

En af drøftelserne drejede sig om Viaduk-
ten under Rosenørnsgade. Den blev tænkt som 
”porten” til Tøjhushaven. Rummene bag gitrene 
mellem søjlerne var oplyste og aflåste, så det var 
muligt at placere ting i rummene. Tænkt som en 
alternativ udstillingsmulighed. Men ret hurtigt 
måtte man indse, at æstetikken ikke betyder no-
get for alle, for lampehovederne på de elegante 
søjler blev konstant smadret - og det kunne ikke 
kun gøres med de bare næver og en stor brannert. 

Den omsiggribende hang til at sætte mær-
ker efter sin færden gjorde udstillingsvinduerne 
ubrugelige og lamperne blev udskiftet med nogle, 
som var mere sikret mod vandalisme. Sådan stod 
”porten” uvedligeholdt og fyldt med pizzabakker, 
indtil kommunens teknikere vendte tilbage her op 
til juletiden ryddede ”bulen”.
Det er midlertidigt.
En forespørgsel til den kommunalt ansvarlige 
tekniker om hvorfor lamperne er fjernet, hvordan 
beslutningen er taget, og hvilken beboerinddra-
gelse der havde været tale om, gav følgende svar: 
Alt såkaldt kviksølvlys i midtbyen skulle udskiftes, 
og at det ikke havde været muligt at finde lovlige? 
lysstandere til erstatning af de gamle. Vi blev for-
sikret om, at der var tale om noget midlertidigt, 
og at kommunens ansvarlige meget gerne ville i 
dialog med en gruppe fra TKV. 
Vi har rettet henvendelse og foreslået et møde om 
”portens” fremtid. Det kommer til at foregår i be-
gyndelsen af januar.   Red.

Fra idé til fallit

Som den ser ud nu.
Foto: formanden, som får 
tankerne tilbage til Øst-
tyskland i 60’erne 

Som”porten” henlå efter 
udskiftning af lamper.
Foto: Red. 

Som den så ud umiddelbart 
efter færdiggørensen.
Foto: Mette Lunden Larsen 
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Formandens klumme
Birger Christensen, formand for TKV

Sikken voldsom trængsel og alarm.

Med hastige skridt nærmer julen sig. Det er 
den tid, som ofte bliver kaldt hjerternes fest, 

men som, hvis man skal dømme ud fra bombar-
dementet af reklamer og butikkernes anstrengel-
ser for at få os til at købe stort ind, måske hellere 
skulle kaldes gavernes fest.

Black Friday satte rekord og alt tyder på, at 
omsætningen i julehandlen i år slår alle rekorder - 
hvor er det dejligt!

Dybest set ville vi måske hellere fejre hjerter-
nes fest, men hvad er det nu lige, det handler om? 
Her er det så heldigt, at det kommercielle marked 
tilbyder os en løsning, hvorved vores følelser kan 
udtrykkes via varekøb - med et hurtigt træk med 
betalingskortet. Jo dyrere gaver, vi giver, jo mere 
holder vi af hinanden.

Nå - men ovenpå dette årligt tilbagevenden-
de sure opstød fra en gammel mand, vil jeg nu føre 
jer til en helt anden verden, hvor nærhed og hjælp-
somhed hersker.
Vi vender derfor blikket mod vort eget kvarter.

Siden sidste udgave af tøjhushaveKVARTE-
RET (september) har der været ro i vores lille en-
klave. Det er dog ikke ensbetydende med, at tiden 
står stille. Det ulmer og rører på sig - lige omkring 
os: Byrådet har godkendt lokalplanen for Sporby-
en Scandia, ligesom det også har valgt den kom-
mende linjeføring for aflastningen af Randers bro 
og i den sammenhæng placeringen af den kom-
mende klima-bro - lige øst for os.

Man har endvidere givet tilladelse til opfø-
relse af endnu et punkthus på Metax-grunden 
samt til nedrivning af en af de absolut mest histo-
riske bygninger, nemlig den gamle gartnerbolig 
ved indgangen til Tøjhushaven - for enden af Tøj-
hushavevej. Der er ingen tvivl om, at fjernelse af 
denne gamle og karakteristiske bygning vil skabe 
et markant ændret bybillede - måske på sigt til 
det bedre. Der hersker nok ikke megen tvivl om, 
at bygningen ikke længere stod til at redde, men 
som i bedste fald måske kunne genopstå i Den 
Gamle By.

Nu vi er ved bygninger, skal jeg da ikke und-
lade at udtrykke min stolthed over, på kvarterets 
vegne, at Randers Kommune har præmieret Ran-
ders Lilleskole med årets arkitekturpris for den 
nye, grønne bygning, som, da den fik sin farve, 
gav anledning til en del polemik. Nu hvor fag-
kundskaben har talt, må alle negative røster da 
forstumme. 

Ligesom man omkring os opruster til kom-

mende aktiviteter, er vi også i bestyrelsen og i 
interessegrupper ved at forberede os til begiven-
heder, som forhåbentlig vil interessere beboerne 
i området.

Mange har oplevet og givet udtryk for deres 
ærgrelse over, at trafikken til kvarteret har været 
tiltagende med deraf følgende problemer for be-
boerne med at finde en parkeringsplads i nærhe-
den af deres bopæl.

En arbejdsgruppe med bred repræsentation i 
kvarteret er blevet nedsat, og på vegne af denne 
gruppe vil jeg bede interesserede om at sætte 
kryds i kalenderen tirsdag d. 20. februar, kl. 20 til 
møde i Remisens store sal.

På dette borgermøde vil det blive muligt at 
vende problemerne med repræsentanter for Ran-
ders Kommunes afdeling for Veje og Trafik. Det 
er vores håb, at vi i fællesskab kan pejle os ind på 
løsningsmuligheder for at forbedre de trafikale 
forhold for os, der bor i kvarteret.

I samme boldgade har vi også kastet vores 
opmærksomhed på viadukten under Rosenkrantz-
gade, som det fremgår af en anden artikel i bladet. 

Et informationsmøde for beboerne om pro-
jekt “Byen til vandet”, som jeg stillede i udsigt i 
sidste nummer, er desværre endnu ikke blevet til 
noget. Vi regner med at arrangere et dialogmøde 
med Randers Kommune i starten af det nye år.

Som optakt til julemåneden blev der for før-
ste gang i flere år, lørdag den 25. november, af-
holdt julemarked i Remisen. Vejret var med os og 
der kom mange gæster til de 15 flotte stande i den 
store sal. Der blev i samme tidsrum afholdt jule-
stue hos FOF, hvorfor mange gæster benyttede 
lejligheden til at kigge ind begge steder.

SeniorNet, som afholder sine møder i Re-
misen, har haft god tilslutning igennem 2017. Ar-
rangementerne, som henvender sig til ensomme 
ældre (> 65 år) har været så velbesøgte, at alt ty-
der på, at deltagerne kan se frem til nye oplevelser 
i det kommende år.

Køkkenet i tilknytning til den store sal har nu 
været i brug i et par måneder. Der er stor efter-
spørgsel på at leje salene, og det fungerer fint med 
afholdelse af to fester samtidigt.

Den store sal er også blevet frisket op med 
flere belysningsmuligheder, scenetæppet bagest i 
salen er blevet udskiftet og der er blevet indrettet 
en lounge på reposen. Samlet set er den store sal 
blevet meget mere indbydende.

Opgraderingen og de bedre udlejningsmulig-
heder skulle samtidigt gerne medvirke til at stabi-
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lisere Remisens økonomi.

Priserne på leje af salene er blevet justeret til 
et mere tidssvarende niveau. Priserne kan ses an-
detsteds i bladet.

Lejemålet til Dansk Turismefremme udløber 
ved udgangen af året. Omend det har været lidt 
trangt for øvrig mødevirksomhed, har det funge-
ret fint at udleje lokaler på 1. sal til kontor, hvorfor 
Remisen også er interesseret i at finde ny lejer.

Eftersom en nyligt tilflyttet beboer har stillet 
sin trailer til rådighed, råder beboerforeningen nu 
over 2 trailere, som kan lånes af medlemmer af 
TKV.

Fællesspisningen er i gang igen. Den foregår i 
Remisen hver tirsdag aften. Man skal huske tilmel-
ding senest søndag.

Takket være kassererens indsats hen over ef-
teråret er medlemstallet steget til 83 husstande, 
hvilket svarer til 131 personer. Det viser, at det 
godt kan betale sig at gøre sig umage for at minde 

Den 25. november 2017  fra kl. 12 til 17 slog 
TKV dørene i Remisen op for julemarked med 

utrolig mange flotte stande.
Der var noget for enhver smag: Hjemmelavet 

marmelade, nisser og engle i mange afskygninger.  
Ting af glas, ting af filt, smukke stjerner af papir 
og fantastiske billeder fra området omkring kvar-
teret.

Den store sal i Remisen, var fyldt med krea-
tive mennesker. Både lokale kunsthåndværkere 
og nogle helt fra Århus havde fundet vejen til en 
hyggelig dag.

Den  lille sal var hyggeligt indrettet med ju-
lepyntede borde. Jule Cafeen trakterede med  
gløgg, æbleskiver,  småkager og en enkelt lun ret.  
Så der var ind imellem vældig travlt og varmt i det 
lille køkken.

Som altid kom mange naboer forbi og hjalp 
til at gøre dagen rigtig hyggelig og snakken gik ly-

Julemarkedet

stigt ved bordene.
Heldigvis  fandt også mange mennesker ind i 

den store sal og købte nogle julegaver med hjem.
Desværre kunne man godt mærke, at det ikke 

var det eneste julemarked, der var åbent i byen 
den dag – så lidt flere besøgende ville have været 
dejligt.

Men som altid blev det en rigtig hyggelig 
eftermiddag med mange nabo-gensyn og vi nød 
også godt af, at FOF ved siden af også havde ju-
lemarked.

Mange gav udtryk for, at det var et super hyg-
geligt arrangement, som vi gerne må gentage til 
næste år.

Vi siger tak til alle dem, som gav en hånd med 
på dagen –  bare ved at være med og ved at hjælpe 
til.

folk om at få styr på deres medlemsskab af TKV. 
For manges vedkommende er der tale om for-
glemmelse, idet de samtidig giver udtryk for, at de 
gerne vil støtte beboerforeningen.

Vi håber naturligvis, at mange flere i 2018 
vil bakke op om TKV og derfor sørge for at blive 
meldt ind og få betalt kontingent. I bestyrelsen ser 
vi derfor også frem til et stort fremmøde på den 
kommende generalforsamling.
TAK!

Jeg vil gerne sige tak til mine kolleger i besty-
relsen for både Remisen og TKV for et godt og ud-
bytterigt samarbejde i løbet af året, som nu er ved 
at rinde ud. En særlig tak til arbejdsgruppen, som 
har sørget for, at alt har klappet i forbindelse med 
de forskellige arrangementer.

Til slut vil jeg gerne ønske alle læserne af bla-
det en rigtig god jul og et godt nytår med ønske 
om mange gode oplevelser i kvarteret.



Når du har dette nr. af vores blad i hænderne, er 
vi på den anden side af K- valget.
De fleste har så forhåbentlig - efter min helt 

klare overbevisning -  fulgt demokratiets uskrevne 
love og afgivet deres stemme.

Jeg har ikke lyst til at skrive om valgets ud-
fald. Men dog tilføje, at vores almene demokrati- 
forståelse har rige traditioner for – at værdsætte 
og lytte til mindretals holdninger – og ikke alene 
lader et flertal tromle et mindretal.

Livet på Hjørnet – det rent fysisk praktiske.
En mindre skade på muren ind til fællesarealet 

i Karre` 305 krævede en reparation. Efeuen havde 
sat rødder helt igennem muren. Jeg fik fikset hul-
lerne i muren. I murespanden var der en god sjat 
af min ”bastard-mørtel ” blanding tilbage. Sjatten 
besluttede jeg at anvende på nogle småskader på 
facaden mod Lorentzgade.

Det greb om sig så facaden mod Dronnin-
gensgade fik også en ”murer-tur”. Resultatet blev, 
at jeg fik repareret alle facaderne – og tænkte så 
langt så godt og hvad så.

Ja så lå det ”ligesom” lige for og selvfølge-
ligt – at gå i gang med at male. Facaderne fik en 
gang Cempeco, som er cement baseret og rigtig 
god at arbejde med. Soklen skiftede farve fra tidli-
gere asfalt sort, på kraftig opfordring  af Jelle, Brit 
og Lena, til grå. I dag fremstår facaderne klare og 
rene rigtig flotte, syntes I ikke?

At jeg så en dag gik helt amok og pudsede 
vinduerne, så var sløjfen bundet.

Lidt af hvert!
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Hans Ørsted er fast skribent af 
”Hjørnet”

Tænk sig, jeg fik pudset vinduerne også i år, 
utroligt flot ikke?

Alt det arbejde kunne kun lade sig gøre fordi 
mit kraveben (efter cykel styrtet) er næsten OK. 
Jeg konsulterede en fysioterapeut i det gamle Told 
og Skat hus, og her lykkedes det Lykke at få mig 
på højkant igen.

I sommerens løb læste jeg i en avis om en 
dansker. der var blevet milliardær på smykker, 
og som et sted på Sjælland ville bygge et gated 
community – et indhegnet boligkvarter med pig-
tråd og bevæbnede vagter. Milliardæren vil kalde 
sit planlagte bolig fort for Tryllerup Strand - idyl-
lisk ikke sandt. Jeg vil håbe, at den kommune, hvor 
det påtænkte byggeri tænkes opført, via kom-
muneplaner får stoppet al snak om et pigtråds 
indhegnet boligområde. Alt andet lige vil være 
tåbelighedens holdeplads, og vil endnu engang 
rejse dilemmaet, hvem der er inde, eller hvem der 
er ude. 

Først i oktober dumpede et rigtigt brev fra 
DONG energi (DE) ind af min brevsprække. I bre-
vet stod  der, at DE ville ændre sit navn til ØRSTED.

Det var med baggrund i, at mit efternavn er 
Ørsted, og nu ville jeg og DE i fremtiden bære 
samme navn. I den anledning blev jeg inviteret 
til en  festlighed med navnet Ørsted-fejringen. 
Jeg ville kunne høre et foredrag med titlen ”Fra 
Hvalolie til Havvindmøller”. og deltage i en virtuel 
reality-tur op i verdens største vindmølle. Det hele 
ville blive garneret med kaffe og kage – varighed 
for hele herligheden ca. to timer.

HJØRNET
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Josept Sage udstiller på Gaia

SKAL DU HOLDE FEST?

Nå, jeg har ikke regeret på brevet og invitatio-
nen – jeg lavede et par kopper kaffe og lyttede til 
radioen i stedet.

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

Aktivitetsudvalget i TøjhushaveKvarterets Ven-
ner består af frivillige beboere i kvarteret, 

som gerne bruger tid og kræfter på at gøre kvarte-
ret endnu hyggeligere, end det i forvejen er.

Man kan altid følge med i skabet med opslag 
i Lorentzgade, om hvilke arrangementer, der er på 
trapperne og finde de seneste eksemplarer af tøj-
hushaveKVARTERET.

Det kræver ingen særlige evner at være med – 
bare godt humør og nogle gode ideer, som alle så 
hjælpes ad med at få gjort til virkelighed.  Hvis der 
er nogle nye eller gamle i kvarteret, som har lyst 
til at deltage i det praktiske omkring vores arran-
gementer, skal de være mere end velkomne – vi 
er meget lydhøre for evt. at gøre tingene på en ny 
måde – eller bare noget helt nyt.

Nogle af de arrangementer, vi plejer at have i 
løbet af året, er:

Julearrangementer i november/december 

Hilsen til alle – også dem, der er angrebet af 
”jule-fobierne” fra en næsten ”julefri”  HANS

Aktivitetsudvalget
måned – som regel bare for at se vores naboer.

Foredrag – når vi kan finde en spændende 
foredragsholder – her inviterer vi alle dem, som 
har lyst til at komme.

Fællesspisning – begynder i oktober – no-
vember måned og fortsætter helt frem til forår 
bliver til sommer.  Har kan man for billige penge 
få rigtig dejlig, hjemmelavet mad – man kan del-
tage i madlavningen, men også bare være med til 
at stille an og rydde op.

I denne sæson er det hver/hveranden tirsdag 
aften afhængig af tilslutningen. Man ringer blot til 
Solveig ( 40 61 01 37) og melder sig til.

Loppemarkedet er fast i juni måned på J.V. 
Martins plads, hvor man har sin egen bod, og TKV 
stiller an med noget mad og drikke til billige priser.

Arrangementer foregår som regel i eller om-
kring Remisen på J.V. Martins plads.

Lene Bak Larsen

- vil du være med? 

Udstilling med den franske tegner Joseph på GAIA
Særudstilling med tegninger af franskmanden 
Joseph Sage (f. 1935). Billederne er tegnet med 
tusch eller akvarel på papir. 

Et filigran af mønstre, farver og former ken-
detegner denne kunstner.

Han er selvlært kunstner og begyndte at teg-
ne i 1963 efter at have set en udstilling på Château 
de Dieppe med kunstneren Georges Rouault – en 
kunstner, som indskriver sig i den franske fauvisti-
ske/ekspressionistiske tradition.

Lige siden har Joseph Sage tegnet. Han be-
skriver processen som instinktiv og ubevidst. Han 
har aldrig modtaget tegneundervisning, og det er 
første gang han udstiller sine billeder i Danmark.

Automatisme inden for kunst findes både hos 
spiritismen, surrealismen, dadaismen og outsider-
kunsten.
Kreativt værksted for børn også på GAIA

Kom og vær med til at lave figurer af gen-
brugstræ og papir, som du selv kan dekorere med 
farver, mønstre, prikker.... 

Vi finder inspiration i særudstillingen med Jo-
seph Sage med de flotte mønstre og farver, i Ovar-
tacis Univers og Kusamas polkaprikker.

Aldersgruppe: ca. 7-13 år. Mindre børn er også 
velkomne ifølge med voksne.

Det Fede Liv med diabetes type 1 og 2 på FOF 
Om nytænkning inden for diagnosticerede 
sygdomme og hvordan man har mulighed for 
at mindske smerte, energiforladthed og diverse 
symptomer og få et meget bedre rigt og kvali-
tetsfyldt liv - også på den lange bane.

Patricia  fortæller om kostomlægning og om 
hvilke resultater, det kan skabe på kort tid.

Patricia Højbo  fortæller om 
diabetis på FOF

Astrofysikeren 
Michael Linden-Vørnle om 

Radioastronomi
Kosmisk Stråling
Einsteins Verden

3 onsdage på FOF

For børn på Gaia
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Mitten Ferrar
næstformand
tlf. 2181 0012
mitten@ferrarrum.dk

Jytte Lindenfeldt
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lindenfeldt@live.dk

Bent Olesen
tlf. 2814 1111
bent.olesen@live.com

Jan Borregaard
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janbordk@yahoo.dk

Jørn Bjerre
2615 6830
j.bjerre@newmail.dk

Solveig Brandt
tlf. 4061 0137
solveig_46@live.dk

DECEMBER
torsdag den 28. kl. 20 på Underværket (entré)
All Time Jazzband

JANUAR
torsdag den 11. kl. 18.30 FOF (entré)
Det fede liv med deabetes type 1 og 2
med Patricia Højbo

fredag den 12. kl. 16-18, Rosenlund, éntre 25 kr.
Jamsession

lørdag den 13. kl. 13 fernisering på Gaia
Tegneren Josept Sage (Frankring) 

torsdag den 25. kl. 19 på Underværket (entré)
Positivitet der virker med Carsten Sommerskov

fredag den 26. kl. 20 Underværket (entré)
Bludsnight - Pocket Players

onsdag den 31. kl. 19, FOF (entré - tilmeding)
Radioastronomi
med Micahel Linden-Vørnle

FEBRUAR
fredag den 9. kl. 16-18, Rosenlund éntre 25 kr.
Jamsession

tirsdag den 13. kl. 11-14, Gaia
onsdag den 14. kl. 11-14, Gaia
torsdag den 15. kl. 11-14, Gaia
Kreativt værksted for børn

tirsdag den 20. kl. 19, Remisen
Beboermøde om trafik og parkering

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

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

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

onsdag den 21. kl. 19, FOF (entré - tilmelding)
Kosmisk Stråling
med Michael Linden-Vørnle

MARTS
fredag den 9. kl. 16-18, Rosenlund éntre 25 kr.
Jamsession

søndag den 18. kl. 15
GENERALFORSAMLING 
i Tøjhushave Kvarteres Venner

onsdag den 21. kl. 19, FOF (entré - tilmelding)
Einsteins Verden
med Michael Linden-Vørnle

Det sker i kvarteret

Suppleanter:
Bob Nicholson
Bodil Petersen

All Time Jazz Band torsdag d. 28.december
All Time Jazz 

Band spiller tradi-
tionel jazz og New 
Orleans jazz med 
et touch af swing, 
en dråbe blues og 

flere vokalarrangementer. All Time Jazz Band har 
hele tre glimrende lead sangere og instrumentali-
sterne behersker flere instrumentere, så det fem-
mands orkester leverer et rigt og varieret lydbil-
lede.

Carsten Sommerskov, torsdag d, 25.januar 
Positivitet, der virker! - privat og på arbejdet

Det er svært at bevare livsglæden og optimis-
men i en tid, hvor alle har travlt og er stressede. 
Men et er sikkert: De der er positive, konstruktive 
og optimistiske klarer sig bedst!

Få opskriften!
Heldet følger de heldige? Eller kan man plan-

lægge held? Både og … Men på denne aften lærer 
du at skabe dit liv, som du ønsker: Vil du have mere 
arbejdsglæde. Vil du have et større selvværd? Vil 
du tabe et par kilo uden at gå på kur - kun ved 
hjælp af mentaltræning? Vil du holde op med at 
spise slik og søde sager? Tage dig sammen til at 
motionere? Eller blot have mere overskud i dag-
ligdagen.

Pocket Players, Bluesnight fredag d 26.januar
Ole Bech: Guitar/Vokal, Henrik Poulsen : Bas,
Søren Poulsen : Trommer, Palle Hjorth : Orgel.

Klassisk blues uden regler, men med bunkevis 
af energi og fremragende musikere.

Arrangementerne på Underværket


