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Tøjhushavekvarterets
venners
bestyrelse

TKV mangler en
ny kasserer
– er det dig?

”Endelig fri”

_______________________________

Torsdag den 27. februar var Randers
Egnsteaters turne med fores8llingen
“Endelig fri” nået 8l Remisen. Kl. 15.
kørte en større lastbil op med scene og
udstyr som skulle sæes op 8l fores8llingen kl. 19.30. En lille håndfuld
personer fra Tøjhuskvarterets Venner
var klar med en hjælpende hånd. Et
større logis8karbejde med at samle
scene og udstyr gik i gang. Bordene
blev pyntet, baren fyldt og Remisen
stod klar 8l at modtage de ca. 65 personer, som havde købt billet 8l fores8llingen.

Går du med et hedt ønske om at trylle
rundt med tal og regninger har TKV et
8lbud 8l dig.

____________________________________________

Formand
Carsten Mogensen
Telefon 41616390
e-mail cm@rn.dk

Linda Droen har e9er oe år på posten som TKV’s kasserer valgt at takke
af. Linda har i forvejen kassererposten
i ﬂere andre foreninger. Og det kan
blive for meget. Selv for den mest
ak8ve!

Kasserer
Linda Droen
Telefon 86419293
e-mail linda.droen@mail.dk

”Linda - tak for den gode indsats”!
Linda siger dog, at der ikke er vildt
mange regninger at forholde sig 8l.

Bestyrelsesmedlem
Solveig Brandt
Telefon 40610137
e-mail solveig_46@live.dk

S8lle og roligt bygges cabaret’en op
med små morsomme numre som
cykelryer i »Team Saxo Bank« med
væksthormoner, kanyler m.m. Pensionister der får deres daglige kick som
spøgelsesbilister på motorvejen.
Pædogoger som s8ller “store” forventninger 8l forældrene. Om at gøre en
forskel ude i Afrika, men ikke har en
krone 8l den subsistensløse, vi møder
på torvet. Den Kornfede hustru, som
skal tabe sig 50 pund og en hage. Og
ikke mindst mobilhysteriet...
En hyggelig og morsom a9en i Remisen, hvor salen i den grad viste sig
yderst velegnet 8l ﬂere fores8llinger
med plads 8l 70-80 personer.
Det kan vi godt gentage…
Steen

Randers Egnsteater gæstede
Remisen med vintercabaret

Det er primært i forbindelse med Loppemarked og andre arrangementer,
hvor der skal betales regninger.

Bestyrelsesmedlem
Jye Lindenfeldt
Telefon 40405506
e-mail lindenfeldt@live.dk

O9est har Ak8vitetsudvalget allerede
betalt regningerne, så kassereren blot
skal overføre pengene og bogføre de
få bilag der er.

Bestyrelsesmedlem
Jørn Bjerre,
26 15 68 30
j.bjerre@newmail.dk

En anden opgave er at registrere nye
medlemmer og betaling af kon8ngent
i et lille regneark.

Kompetente personer betjener baren

Forventningsfulde publikummer

Umiddelbart 8l at overkomme for en
talknuser in spe.

Suppleant
Hening Wilsten,
40417533
hening@wilsten.com

Kunne du tænke dig at være kasserer,
så kom ud af busken. Linda vil bistå
med at sæe dig ind i arbejdsgangen.

Suppleant
Bent Olesen

Henvend dig l Formanden og/eller
mød op på Generalforsamlingen.
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Egnsteaterets scenearbejdere plus husets medhjælpere i fuld gang med ops#lling af scene og udstyr...
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res med pomp og pragt, som sådan
noget sig hører og bør. TKV og Remisen
går sammen om at arrangere en fælles
festdag med såvel underholdning, musik, mad og drikke.

Formandens
klumme

Så sæt kryds i kalenderen den 22. august så vi sammen kan fejre denne
festens dag. Program følger når vi når
så langt. Har du idéer og forslag eller
ønsker du at deltage ak8vt i denne dag
siger du bare 8l. Vi er åbne for inspira8on og involvering fra alle gode
kræ9er.
Herudover har Ak8vitetsudvalget lagt
Loppemarkedet fast 8l den 14. juni.
Igen ved Remisen som e9erhånden har
vundet hævd på placeringen, e9er
ﬂere års succesfuld afvikling af vores
tradi8onelle Loppemarked der.

Carsten Mogensen
Så står det i forårets tegn i Tøjhushaven - eller meget snart forestående
håber vi ﬂeste. Især folket bag plantekasserne er klar 8l forårets komme og
plantekasserne skal snart fyldes med
alskens grøntsager, urter og andet godt
som supplement 8l den daglige madlavning i de små køkkener.

Brit og Hans inviterer for anden gang
børnefamilierne 8l Sct. Hans på bålpladsen ved plantekasserne.

TKV har også forårsfornemmelser og
som du kan se rundt om i bladet og i
Ak8vitetskalenderen, er der allerede
nu mange arrangementer fastlagt i
programmet.

Nu skal vi heller ikke glemme den mere
seriøse side. TKV inviterer 8l Generalforsamling den 30. marts kl. 14 i Remisen.
Her kan du komme og møde andre
beboere i kvarteret og være med 8l at
præge udviklingen. Uden en fornu9ig
og ak8v organisering af beboerarbejdet går det nemlig ikke.

Er du den mere sporty type inviterer
Irene Wilsten også 8l gra8s sommeryoga i Tøjhushaven i år. Regner det rykker vi ind i Remisen.

2014 er et særligt år i Tøjhushavekvarteret. Der har Remisen nemlig 10 år
jubilæum. Og det skal selvfølgelig fej4

været beskrevet i bladet og andre er
på plakaten i dee blad.
Har du idéer og forslag 8l nye arrangementer kontakt da roligt Jørn.

I år har TKV et særligt 8lbud 8l dig, som
du kan få svært ved afslå. Linda
Droen har e9er oe år på posten
som TKV’s kasserer valgt at takke af.
Linda har i forvejen kassererposten i
ﬂere andre foreninger. Og det kan blive
for meget. Selv for den mest ak8ve!

I den krea8ve og kunstneriske boldgade skal vi også nævne besøg af Egnsteatrets fores8lling den 27. februar og
Børneteaterfores8lling den 17. marts i
Remisen.

”Linda - tak for den gode indsats”!
Så derfor har du nu muligheden for at
blive TKV’s nye kasserer. Læs mere om
indholdet af denne ”overkommelige”
opgave andet steds i bladet.

De to sidstnævnte arrangementer er et
nyt 8ltag i TKV og Remisen. Vi evaluerer fores8llinger i det næste blad.

Endelig skal Tøjhushavekvarterets mere krea8ve afdeling, nemlig T-Music
selvfølgelig også nævnes. Her har Jørn
som selvbestaltet vicevært og ak8v
formand for Remisen været i gang med
en række arrangementer. Nogle har

”Med ønsket
om et godt
og festligt forår”
Formand Carsten

100 medlemmer i 2014
Vi er nu foreløbig oppe på lidt over 96 betalende medlemmer. Det vil vi gerne have endnu større, og vi vil rig8g gerne runde de magiske 100 i 2014!
Bestyrelsen opfordrer 8l, at mange ﬂere indbetaler det beskedne kon8ngent 8l reg.nr.
1551, konto nr. 0060007349 i Danske Bank, eller 8l gironr. 6-000-7349. Der hænger girokort på opslagstavlen i Lorentzgade.
Husk at skrive e-mail adresse på indbetalingen, så du har bedre mu-lighed for at blive
orienteret om, hvad der sker i TKV.
Kon8ngentet udgør stadig 100 kr. for enkeltmedlemmer og 150 kr. for et husstandsmedlemsskab.
Det er vig8gt, at TKV har så mange medlemmer som muligt, så vi har midler 8l at udsende bladet og 8l at bakke op om de ak8viteter, som sæes i gang 8l glæde for områdets
beboere.
Nogle af fordelene ved medlemskab er, at man kan leje Remisen 8l nedsat pris, samt
gra8s låne TKV’s digitalkamera, PC’er og ikke mindst traileren. Herudover kan man deltage i fællesspisningen i Remisen.

Nøgle $l traileren fås mod depositum på 100 kr. hos: Allan 51346698
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Invita#on #l

Generalforsamling i
Tøjhushavekvarterets
Venner
Kvartersvandring i
Tøjhushavekvarteret den 10. maj
E9er succesen med Museum Østjyllands parkvandring i Tøjhushaven den 2. maj
sidste år, følger TKV op med en kvartersvandring i Tøjhushavekvarteret. Vi har
fået en a9ale med Lars Boelski9e og Benny Hovesen. Begge har stort kendskab 8l
kvarteret og kan fortælle en historie eller to om de 8ng, du nok ikke vidste!
Mød op på Miens Plads kl. 14 Dronningensgade 5. Så går vi en tur på et par 8mer og får en kop kaﬀe/the sammen ved 16 8den og deler vores oplevelser sammen. Turen er gra#s og kræver ingen #lmelding.
___________________________________________________________________

Søndag den 30. marts
kl. 14 i Remisen
________________________________________________________

Generalforsamlingen a1oldes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aﬂæggelse af beretning og godkendelse
3. Fremlæggelse af regnskab og godkendelse
4. Behandling af indkomne forslag
5. Fremlæggelse af budget

Ikke alle hunde(ejere)
er nogle fortovs-grise

6. Fastsæelse af kon8ngent

Desværre ﬁk vi sidste år nej fra Randers
Kommune 8l at få automater med hunde-poser op i Tøjhushavekvarteret.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af formand blandt beboerne

9. Valg af to beboersuppleanter 8l bestyrelsen
10. Valg af to revisorer

Dee på baggrund af hærværk på allerede etablerede automater rundt omkring i Randers Kommune.

11. Remisen ” – herunder eventuel valg 8l Remisens bestyrelse”
12. Eventuelt

Der blev sendt en ansøgning ind 8l Vej
og Traﬁk, Randers Kommune, for at få
nogle skraldespande op omkring J.V.
Mar8ns Plads, men desværre med afslag.

Til de, der ikke har lært pose tricket endnu – 125 hundeposer for 20 kr. hos
Billig-Billy, det har vi da vist alle råd 8l.
Denne ﬂok skal nok få deres mennesker
8l at holde fortovene rene, når de går
tur.
Lene

Mange hundeejere får nemlig hundelorten ned i posen, men orker ikke at slæbe den med hjem.
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Forslag $l Carsten Mogensen cm@rn.dk inden den 24. marts 2014
Kon8ngent kan betales ved indgangen
MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆLDENDE!!
Mvh Carsten Formand
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Ølsmagning og
Blues i t-music

Nyheder
fra Remisen

fredag d. 28.03 kl. 19.00

____________________________________________________

Ny hjemmeside

Ølsmagning og Blues Lige $l øllet.....
med Mik Schack & Blues-Schacket
Tv-værten Mik Schack fortæller underholdende om sit syn på mad, øl og smags-løg. Publikum skal ikke kun lye, de skal også smage 5 specielt udvalgte øl. E9erfølgende ol' 8mer
blues koncert med "Schacket" bestående af Mik Schack, Tim Lothar & Peter Nande.
Det bliver et brag af en stemningsfuld a9en, med Mik Schack på slap line i et underholdende foredrag, hvor der indgår velsmagende øl og kontante meninger.
Mik Schack er ikke som folk er ﬂest. Han er ikke bange for at provokere og sige sin mening,
uanset om han står i et køkken eller spiller på vaskebræt med Blues Jamboree, trioen med
Billy Cross og Flemming Ostermann eller i bandet Peruna Jazzmen.
De to velkendte blues musikere Tim Lothar og Peter Nande har begge vundet den e9ertragtede bluespris "Årets Blues Navn" uddelt af Copenhagen Blues Fes8val. Lothar vandt
i 2008 og Nande i 2007. De er kendte for gode stemme, deres virtuose spil, sjove hjemmebyggede instumenter, humor og gode historier.
Det bliver derfor på alle måder en underholdende a9en og lidt af en (smags)oplevelse, når
Mik Schack & Blues-Schacket byder på masser af snak, ølsmagning og musik.

Program:
Kl. 19.00: Døren åbnes
Kl. 19.30: Ølsmagning v/ Mik Schack
Kl. 20.30: Døren åbnes 8l koncert
Kl. 21.00: Ol’8mer blues med "Schacket":
Smagning & koncert: 175 kr - Koncert: 100 kr.
Forsalg 8l smagning sluer den 27.03.13
Billeer 8l koncerten kan købes på
www.billeo.dkwww.billeo.dk
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Bille7er $l koncerten kan
også købes ved indgangen
Blues-Schacket:
Mik Schack - snak, vaskebræt - Tim
Lothar - vokal, guitar, kuﬀert, skeer Peter Nande - vokal, mundharpe,
vaskebalje, jug, gris

Remisen er nu på vej med en ny og
mere interak8v hjemmeside, med elektronisk booking af lokaler - fælles
nyhedsbrev fra remisen, TKV og
t-music - nyheder og arrangements
oversigt på forsiden - ak8ve links 8l
alle de facebooksider, der har 8lknytning 8l Remisen.

Nye lejere på vej $l Remisen
"Grejbanken" ﬂyer ved udgangen af
2014! Lokalerne udlejes 8l den nye
Dansk Pro Wrestling forening.
Mvh Jørn Bjerre
Beboer- og ak vitetshuset Remisen
J.V.Mar nsplads 3
8900 Randers C

Interak$v informa$onstavle
Der er en interak8v informa8onstavle
(TV) på vej, der bliver sat op i vinduespar8et ud mod torvet:
Her vil alle kunne få løbende informa8oner om - udlejning af Remisen
- lokaleoversigter - Ak8vitetsoversigter
kommende arrangementer m.m.
Kontak8nforma8on TKV, t-music, yoga,
zumba, folkedans, Pro Wrestling m.m.

LEJ REMISEN
Som medlem af TKV
får du 400 kr. i rabat
ved leje af én sal og
700 kr. ved leje af to sale...
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Sct. Hans aften
for små børnsfamilier og andre interesserede
den 23. juni kl. 19

Ak8viteter i Tøjhuskvarteret
•

Zumba - Remisen
Der er zumba hver mandag.
Kl. 17.00 - 18.10 og kl. 18.40 - 19.50
50 kr. pr. gang eller køb af klippekort 10 klip for 400 kr.
•

Gymnas$k - Remisen
Tirsdag kl. 17-18 - Gymnas8k for kvinder
•

Folkedanserforeningen Niels Ebbesen
og sangkoret Kronjyden - Remisen
Onsdag kl. 18.00 - 22.00
•

Skraldedag - vær med $l at samle skrald i kvarteret
Søndag den 13. april kl. 15.00 - Miens Plads
•
Vi mødes ved plantekasserne bag togvognen ved siden af Grejbanken i Moltkesgade. Vi s8ller bålplads og brænde 8l rådighed. Har I selv noget der skal brændes
tager I det bare med. Fortæring og sidde-8ng, medbringes. Sidste år kom der rig8g
mange… Vel mødt
Hans og Brit 86 41 74 82

TKV BLADET PÅ FACEBOOK

Bliv opdateret med ak$viteter i
Tøjhushavekvarteret

Som noget nyt lægges TKV-bladet
på Tøjhuskvarterets facebookside

MELD DIG IND PÅ FACEBOOK
”TØJHUSKVARTERETS VENNER”

Kvartersvandring i Tøjhushavekvarteret den 10. maj
Mød op på Miens Plads kl. 14 Dronningensgade 5
•

Loppemarked - Remisen
Den 14. juni kl. 12.00 - 16.00
Fællesgrill og musik 8l ud på a9enen
•

Sct. Hans aGen
Den 23. juni kl. 19.00 - ved plantekasserne bag Remisen
•

Yoga i Tøjhushaven
Yoga hver 8rsdag i juli måned - kl. 18.00 - 19.15 v/ Lise Pihlgaard
•

...så er du med på listen
når der sker nye ak viteter

Remisen fejrer 10 års jubilæumsfest
Fredag den 22. august med recep8on om e9ermiddagen
og fest med mad og musik om a9enen. Se opslag

Send din e-mail $l formanden

cm@rn.dk
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Min date
med Bodil!
En mørk a9en først i december måned
sidste år, blev min uforskyldte og påtvungne date med Bodil 8l et mareridt
og en voldsom katastrofe. Bodil
besluede pludselig, at mit elskede
drivhus var en hemsko for vores videre
samvær.
Mit læse-tænke-sove-8l-middag fristed
skulle ^ernes fra tårnet og taget.
Forløbet var, at jeg netop hjemkommet
fra en undersøgelse på Skejby sygehus,
og havde smækket døren i for næsen af
Bodil - selvom Bodil gjorde sig lækker,
var jeg blevet træt af hendes blæsende
hylende og påtrængende opførsel opdagede jeg, at en af polycarbonatpladerne fra drivhuset blæste rundt i
gården. Jeg gik ud i gården og så, 8l min
store rædsel at Bodil i sit raseri over at
blive lukket ude, havde blæst drivhuset
ned i forhaven.
Drivhuset stod ikke 8l at redde. Det var
vredet fra hinanden 8l ukendelig og lå i
en sammenkilet bunke i forhaven.

Hans’
Hans’s
hjørne

For at forebygge traﬁkuheld skulle sideog tagplader samles ind.
Pladerne var/er af polycarbonat, som er
laminerede og meget stærke og lee.
Jeg begyndte, med kolde og rystende
ﬁngre fortvivlet og forbandende Bodil
det håbløse arbejde med indsamlingen
af pladerne. Bodil blæste i sin hævntørst mod mig, pladerne rundt på taget,
i forhaven, i Lommeparken og på Lorentzgade og Dronningensgade- Jeg var
rig8g bange for at de løsslupne plader
skulle ramme en forbikørende bil.
I min nød og forbandelse af Bodil
dukkede redningen op. Lena kom forbi
og gik straks i gang med at hjælpe mig
den nødlidende og kort e9er kom Peter.
Hvis ikke det havde været for de to’s
ihærdige indsats, havde jeg været
fuldstændig knust i Bodils voldsomme
favntag. Der skal rees en stor tak 8l
Lena og Peter for en prisværdig indsats.
Min skulptur mit drivhus HJØRNETS
vartegn er væk for stedse…

LÅN EN TRAILER
GRATIS

HVIS DU ER MEDLEM AF TKV...

Ring til: Allan Bo 51 34 66 98
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sparede penge lægges 8l side og kan
bruges 8l et nyt drivhusprojekt.
For nylig er der opsat malerier af kunstnere fra Bifrost og Gaia på muren i
Niels Ebbesens Gade ind mod
Tøjhushavens Børnehus - en vaks og
farvestrålende løsning som dækker
talentløs graﬃ8.
Tilbage 8l Bodil-scenariet - Jeg følte
mig i høj grad som et oﬀer for Bodilorkanens rase’ren. Men så faldt tanken
på - ingen tudekiks - overordnet set
skal vi alle være opmærksomme på
ikke kri8kløs og næsten pr. automatpilot, at 8ldele os selv og andre oﬀerroller. Det kan o9e være starten på, at
livet bliver humørforladt, indelukket,
fordømmende navlebeskuende, narcisis8sk og kedelig.
Med et håb om at
mange fanger “lyset”
hilsen Hans (drivhus-kollaps-ramt)

Det var med stort vemod, at jeg et par
dage e9er Bodils raserende vandalisme, ﬁk lukket tårnet i toppen - det
havde slet ikke taget skade.
Tårnets funk8on har fra starten været
at være fundament for hele ideen med
drivhuset på taget. Nu er drivhuset
væk, så tårnet har ingen reel funk8on
mere.
I skrivende stund er jeg stærkt i tvivl
om, der kan ﬁndes økonomi og mobiliseres energi 8l at genoptage mit
skulpturelle projekt drivhus på taget.
Før min a_rudte date med den
forhadte Bodil, havde jeg besluet at
få fældet - den store birk ind mod
Lommeparken og birken mod Lorentzgade samt kastanjetræet ved tårnet - beslutningen om fældningerne
fastholdes.
Den 3. marts kl. 10 holdt jeg med hjælp
af akupunktur op med at ryge. De
13

Kære beboer i
Tøjhushavekvarteret

Nisseværksted
manglede
deltagere!

Søndag d. 13. april 2014 kl. 15.00
Vil DU være med 8l at samle skrald et
par 8mer, så kvarteret kan blive endnu
pænere?
Mød op med spand og tag nogle handsker på. Vi samles ved Dronningensgade 7 (v. Mien’s plads)
Der fordeles spande, sække og gribetænger (10 stk. som er udlånt af Randers Kommune)
Så går vi ud i gaderne og i parken og
samler al skraldet op.
Området går fra viadukten 8l og med
Fjordgade. Skraldet bringes med 8lbage, så vi måske kan sortere lidt 8l glasgenbrug, dåser og papi

Desværre blev kravlenissedagen i 2013 aﬂyst pga. for få 8lmeldte. Vi prøver igen i
november 2014 - og laver lidt reklame for det allerede ved loppemarkedet, den
14. juni hvor vi viser nogle af de ﬁne nisser frem, så vi måske kan friste nogle ﬂere

E9er et par eﬀek8ve 8mer byder TKV
på et stykke Pizza og Cola, som tak for
hjælpen.
Er du interesseret i at deltage?
Så ring og $lmeld dig på
Tlf. 22 30 24 95 hos Lene.

Det er ganske vist...
Mandag den 17. marts 2014 kl. 16.00

Julehygge i Remisen
til gengæld succes
Til gengæld blev Julehygge i Remisen d. 15. dec. 2013, kl. 14-17 rig8g meget julehyggelig (o:
I løbet af 2-3 8mer var 35-40 børn og voksne forbi 8l lidt gløgg og æbleskiver.
Der var god 8d 8l at snakke med hinanden – men der er sagtens plads 8l ﬂere.
En god tradi8on, som vi regner med at fortsæe.
Lene

opfører Randers Egnsteater fores$llingen:
“Det er ganske vist”
- en fortælling om H.C. Andersen og hans eventyr i Remisen
Aldersgruppe 5-10 år - Varighed: 45 min.
Medvirkende: Lisbeth Knopper og Pojken Flensborg
Pris 10 kr. pr. billet
Turnéen markedsføres under mooet "se teater med Bedste"
så sæt x ved datoen og tag jeres børn eller børnebørn
med 8l en scenekunstnerisk oplevelse i lokalområdet.

Billetsalg: se nærmere på Opslag og Facebook
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