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REMISEN’s udfordring

F

or første gang i Remisens 12 årige historie, står
vi nu overfor nogle alvorlige økonomiske udfordringer i sammenhæng med, at Randers Lille
Skole har opsagt deres lejemål pr. 15.02.2017.
Randers Lille Skole og Randers Ungdomsskole har været nære samarbejdspartnere i forbindelse med Remisens tilblivelseshistorie under og
efter kvarløftet. De 2 institutioners medvirken var
de grundlæggende betingelser for, at hele økonomien omkring Remisens drift kunne hænge sammen. Som det er alle bekendt, flyttede Grejbanken for 2 år siden, hvorefter lejemålet overgik til
Dansk Pro Wrestling.
Hvad angår Randers Lilleskole har beboerne i
kvarteret ikke kunnet undgå at følge med i skolens
nye byggeprojekt, der i den grad har tilført kvarteret farve. Det skal ikke være nogen hemmelighed,
at samarbejdet med skolens ledere og lærere har
været aldeles fremragende gennem årene, hvilket
vi har sat stor pris på i Fondens bestyrelse. Skolens
lejeudgifter til Remisen har været en stor post på
skolens driftsbudget og har derfor også kunnet
bruges til medfinansiering af et nyt byggeri på
skolens grund.
Udfordringen ligger således i, om vi kan få en
ny lejer(e) til både store og lille sal i dagtimerne.
Det håber vi på vil lykkes. Vi har ingen forventning
i bestyrelsen om at kunne finde en lejer til samme
udlejningspris på kr. 160.000 pr. år. Derfor har bestyrelsen været nødsaget til at gå i tænkeboksen
- som vi for øvrigt ikke helt har forladt endnu, men
vi har nogle bud på, hvad vi bliver nødsaget til at
forholde os til i fremtiden, i forsøget på at overleve.
For det første er det tvingende nødvendigt at
skabe grundlag for flere udlejninger i form af, at
store sal og lille sal skal kunne udlejes samtidigt.

Det kræver at vi laver et køkken i store sal under
reposen, hvor skolen for nuværende har deres
idrætsredskaber. Vi har for lige nu et køkken i tilbud, billigt tilbud på tilkobling af 2 16 amp. stik
ude fra den gamle remise/wrestlerne, samt VVS
installationer samme sted fra. Men vi har brug for
frivillig hjælp til opsætning af køkken, hårde hvidevarer m.m.. Endvidere skal der vinduer i nogle
af dørkarmene under reposen ind til køkkenet,
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samt isættes en dør udefra, således at der bliver
direkte adgang til køkkenet ude fra bagsiden af
store sal.
Hvis der i tøjhuskvarteret skulle være nogle
beboere med håndværksmæssige kompetencer,
hører vi gerne fra jer. Andre frivillige er naturligvis
også velkomne. Vi forestiller os nogle aftener, eller
planlægning af en weekend, hvor en del af arbejdet eventuelt kunne udføres.Hvis du/I har lyst til at
hjælpe i februar måned, kontakt da venligst undertegnede på 26156830 eller jornbjerre@gmail.com.
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Redaktøren går til Wrestling

Hvad sker der i Remisen?

E
Nej, de skal ikke til at danse

- de skal til at slås. Men til
slut spørger de: var det OK?

n onsdag eftermiddag har jeg meldt min ankomst hos Dansk Pro Wrestling for at finde
ud af, hvad det er for noget, der dyrkes i Remisen.
Det blev en meget spændende oplevelse. Jeg vidste så godt som intet om Wrestling – men nu har
jeg hørt begreber som ”close line”, ”drop kick”,
”black widow” og ”chopes” – og set, hvad de dækker over. Begreberne dækker over forskellige måder at smide rundt med hinanden på, og det gør
tydeligt ondt på dem, når de lander hårdt i gulvet
– men der er faktisk tale om en noget hårdhændet
ballet eller danseteater.
Det hele begynder med opvarmning – knæbøjninger – mange knæbøjninger og armbøjninger. Så trænes der i de forskellige angrebsforløb
og udfald. Og der er lyd på, der bliver klasket på
lårene, når hånden synes at ramme kinden, trampet i gulvet, når knæet synes at blive banket ind i

modstanderens skridt. Men det er træning forud
for de afsluttende ”kampe” – som instruktøren
Mikkel opfatter som lidt ekstremsport eller –underholdning. For først og fremmest gælder det om
at passe på hinanden – og her kan ”den lille pige”
tæske den store instruktør, som jeg oplevede det i
den sidste kamp. Jeg blev fortalt, at en kamp altid
søges gennemført mellem en tydelig ond og en
helt. Den onde ender som regel med at afsløre sig
selv som en sølle kujon. De slås for sjov, men man
kan ikke undgå at blive grebet lidt af stemningen/
spændingen – men jeg oplevede samtidig en noget anden form for motion.
Skulle nogen få lyst til at opleve en rigtig underholdningskamp, er der mulighed fredag den
20. januar kl. 20 i Remisen – billetter ved døren eller forsalg på bonita-mode.dk.

- og til BOKSNING

S

Opvarmning

ådan næsten. For denne aften er vægten lagt
på sidste del af navnet Randers Bokse- og Motionsklub, som også har til huse i Remisen. Her
møder jeg klubbens formand Gotfred Hinrup, som
netop skal undervise på et boksemotionshold. Det
dækker over øvelser, som reelt er udviklet med
henblik på boksning. Klubben har 6 hold om ugen,
hvoraf de 3 er motionshold, som er åbne for alle i
alle aldre, der har lyst til at lave ”benhård” træning
sammen med andre.
Efter en opvarmning med bl.a. armbøjninger
og ryg/maveøvelser begynder stationsøvelserne,
hvor en klokke dirigerer deltagerne fra den ene
station til den anden. Det er bl.a. sjipning, arbejde
med medicinbolde på mellem 4 og 9 kg., vægte –
ikke tunge, men til gengæld skal de løftes mange
gange og så naturligvis træning med boksebold,
og sandsække.

Medicinbolde

Hver anden uge afholder klubben fri sparring
– hvor alle kan kæmpe mod alle, hvis man har lyst
til at prøve at bokse.
Der er motionsundervisning mandag, onsdag
og torsdag kl. 19, som sagt er alle velkommne, og de
første 14 dage er gratis. Så man kan blot dukke op.

KENDER DU DIT KVARTER?

Billedet i sidste nummer
var taget i Lorenzgade.
Den uskarpe baggrund var
p-pladsen foran Red Office.
Billedet er fra ophænget til
lågen til overflodssikring.
Én rigtig løsning kom fra
Allan Berg Nielsen.

Hvor i Tøjhushavekvarteret er dette fotografi taget. Redaktøren sætter en fl. rødvin på spil. Send
svaret til bent.olesen@mail.dk. Ved flere rigtige
svar bliver der trukket lod.

UDLEJNING AF REMISEN - MEDLEMS RABAT
Som medlem af TKV får du 400 kr. i rabat på dagslejen af salene til familiens fester
Priserne her er med rengøring, men uden rabat
Lille sal 3200 kr. - Store sal 3200 kr.
Begge sale 5400 kr.
Ekstra dag pr. sal 1100 kr.
book på www.remisen-randers.dk
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Randers Egnsteater

HVAD LATTER GØR...
Vintercabaret 2017 kommer i Remisen
tirsdag den 7. marts kl. 19.30
spisning fra kl. 18
150 kr. incl spisning m. kaffe - uden spisning 40 kr.
bestilling af billetter hos Jytte 3134 1535 eller på email
remisen.randers@gmail.com
Egnsteatrets vintercabaret er skrevet af Rene Vase og Jannik Fuglsang - nogle af Danmarks bedste satireforfattere. Gennem Vase og Fuglsangs ”briller” møder vi bl.a. folkeskolelæreren, præsten, kvinden i sin
bedste alder, karriererytteren, barnet på vej ind i fremtiden og mange, mange flere.
Medvirkende Lisbeth Knopper, Morten Bo Koch og Anna ur Konoy, samt musikerne Pojken Flensborg og
Jakob Vendt.
Hvad latter gør - er altid sjovt!

TID TIL AT BETALE KONTINGENT
en hilsen fra kassereren Jan Borregaard

D

er begynder snart et nyt år, og så er det igen
tid at betale kontingent. Det vil være rigtig
godt, hvis vi i 2017 kunne komme op på flere medlemskaber, som vi altid har ønsket.
Så husk at betale kontingent så snart vi er
inde i det nye år. Første bankdag i 2017 er 2. januar,
så book betalingen i din netbank, skriv det i din kalender eller hvad du nu kan gøre for at huske det.
Hvis du har valgt at leve kontant kan du også putte
pengene i en konvolut, skrive dit navn, adresse,
telefonnummer og eventuel e-mail udenpå og læg
konvolutten i min postkasse Dronningensgade 6.
Hvis du bruger netbank, hvor meddelelsen,
du kan sende med, er begrænset, så skriv din mail
adresse og telefonnummer. Afsenders navn og
adresse bliver altid meddelt til modtagerkontoen.

Så husk derfor også, hvis du bruger en anden persons netbank at give meddelelse om dit navn og
adresse, så vil jeg forhåbentlig finde ud af, hvem
det er, der har meldt sig ind i TKV.
TKV kontonummer er stadig: 1551-60007349.
(nogle banker skal have 00 foran 6 tallet)
Kasserer, Jan Borregaard, Dronningensgade 6

Davaa’s bed & breakfast.

T

il marts bliver kvarteret begavet med en bed &
breakfast. I Dronningensgade 6 bliver der indrettet 6 værelser med fællesrum og køkken. Det er
Davaasuren Borregaard, der står bag initiativet. I
næste nummer vil vi fortælle lidt mere om stedet.
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ARKITEKT

B

ygmesteren Anders Kruuse fra Horsens var ikke vant til militær strenghed.
Men det skulle han blive. Hans hovedværk står i dag som et monument
over velordnethed og stram linje. Det er Nørrejyllands Tøjhus på Udbyhøjvej i
nyklassicistisk fornem beherskelse.
Anders Kruuse var derimod kendt med herregårdenes krav til bygninger,
som skulle ligge i deres landskab og administrere overgangen fra kultur til natur, fra den regelbundne mennesketilværelse til det vilde liv. Bortset fra kollegaen C. Zuber, som opførte Rathlousdal ved Odder i 1770’erne og Moesgaard
ved Aarhus omkring 1783, var det Kruuse, som stod for herregårdsbyggeriet i
det østlige Jylland gennem denne periode.
Lidt nordøst for Horsens havde han været arkitekt på Serridslevgård, som
stod færdigbygget i 1777. Det må være det tidligste herregårdsbyggeri i Jylland i den nyklassicistiske stil. Christian Cay Laurenz Hirschfeld, tidens store
haveteoretiker, indrettede samtidig Nørrejyllands første romantiske have op
til Kruuses fine hus.
På Randersegnen byggede Anders Kruuse nogle år senere Fussingø. Det
var omkring 1795. I 1799 tegnede og byggede han Stenalt. Begge som huse,
der accentuerer det omgivende land. Det må have stået klart for ham, at
Tøjhuset i Randers måtte have sig en have. Godt nok var bygningerne et bymæssigt og militært anlæg, men set fra syd kunne det fint fremstå som en
herregård med sin park. Bygning og have måtte hænge sammen i én tanke,
sammen i én konstruktion.

TØJHUS
HAVEN
ORD - Allan Berg Nielsen
FOTO - redaktøren

GARTNER

D

en første gartner i Marielund – som Tøjhushaven oprindelig hed – var fra Århus. Han hed
Haman og udførte den begyndende tilplantning
seks måneder i 1803 og havde imens logi og kost
her i byen. Arbejdet forsatte seks måneder i 1804,
nu hed gartneren Riisager. Lindene til alleen op
mod indgangen fra Udbyhøjvej blev købt hos gartneren Nicolay Voetmann i Sønderborg og plantet
af ham i 1805. Og så var Tøjhushaven anlagt.
Som vagtbygningen værnede den nordlige
indgang til haven, vogtede gartnerboligen fra engang i 1820’erne den vestlige port. Dengang som
i dag var det et grundmuret hus i én etage uden
den store kvist, som er fra en langt senere tid ligesom bindingsværksdekorationen, som slører
murstensbyggeriet.
Den første beboer var gartneren og opsynsmanden Jens Lem om hvem intet særligt huskes,
kun at han de senere år vist nok forsømte haven

groft, men i 1829 flyttede den farverige og fantasifulde anlægsgartner og værtshusholder V. F.
Schaldemose ind. Han havde tidligere, før gartnerboligen blev opført, arbejdet ved Tøjhushaven
en årrække og dengang for egen regning ved kanalens udmunding i åen opført et skænkehus, en
café af træ, som han drev om sommeren. Han slog
sig imidlertid nu ned i gartnerboligen og var frem
til sin pensionering 1844 et myndigt omdrejningspunkt for havens pasning og dagligliv som byens
foretrukne udflugtsmål.
Efter 1833 opførtes i festligt bindingsværk en
salon til en selskabsforening, en salon, oprindeligt
i én etage, men som det ses i dag er den senere
blevet udvidet med en etage. I 1841 blev den murede keglebane i streng og værdig nyklassicisme
tilføjet, og et rigtigt 1800-tals folkeligt arkitekturmonument var fuldendt.
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GENERAL

G

eneral Moltkes mindestøtte midt på den
ovale plæne ved vestindgangen stod oprindeligt på bakken ved krudthuset. En granittrappe vogtet af to løvefigurer førte op til støtten af
granit og bornholmsk sandsten. Selve støtten er
også senere ændret, hvor meget og hvordan vides
ikke. En medaljon med et portrætrelief meget lig
kronprinsens på Nicolai Abildgaards fascestavle
på hovedbygningsfacaden forestiller denne generalløjtnant Adam Ludvig Moltke (1743-1810) som
var Jyllands militære leder og tøjhusets og tøjhushavens ophavsmand, så modsat på søjlen sidder
følgelig en tilsvarende medaljon med en løve med
stridskølle.
General Moltkes højre hånd i denne sag, amtmand Fønns sørgede på samme måde som med
Abildgaards tavle for at mindesmærket tilsvarende i tidens optagethed af den romerske klassik
sattes som slutsten på det færdige anlæg i 1805.
Støtten skulle minde om slaget på Københavns Red den 2. april 1801. Indskriften lyder: Tapre heltes ofred blod glemmes aldrig. Og den skal
minde om Adam Ludvig Moltke. Under portrættet
står: Hiec Auspicis Laudem vide Manifestatam, på
dansk: Se det minde, der er rejst over vor leder.

RAMPE

R

ampen har nødvendigvis som den lille havn og
kanalen ned til åen hørt med til det allerførste
anlæg. I en jævn stigning etablerede den en lige
vej fra havnens bolværk op til tøjhusets sydside.
Det har været en nødvendig indretning, højdeforskellen mellem havn og depotrum var betydelig.
Imidlertid har man også indpasset den linealtrukne op- og nedstigen i terrænet ved bygningerne, så den spiller sammen med, dels den snorlige
lindeallé mod havens nordlige port og dels den barokprægede del af det samlede anlæg, svarende

til herregårdenes og deres oprindelige barokhavers parterredel umiddelbart ved bygningerne.
Havnen og kanalen er for længst fyldt op
og forsvundet, men rampen er bevaret, og den
er derfor nu en umistelig del af sammenhængen
mellem huset og haven. Den ville ved en genetableret forbindelse til tøjhusanlæggets nuværende
boliger med dets gennemtænkte gårdindretninger atter få sin vitale betydning som arkitektur og
som passage.
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Hans Ørsted er fast skribent af
”Hjørnet”

HJØRNET
November noter!

V

ed et af de åbne bestyrelsesmøder i TKV d.
22. november var der ud over de mere praktiske ting en længere snak om Remisens og TKV`s
fremtid.
Vi snakkede om Remisens økonomi, som vil
blive presset af Randers Lille Skoles opsigelse af sit
lejemål af den store sal, som den har benyttet som
gymnastiksal siden Remisens tilblivelse.
En anden del af snakken gik på, at TKV ikke
brugte Remisens lokaler ret meget, og at vi egentlig ikke kan sammenlignes med et forsamlingshus
i klassisk forstand.
Vi er klemt mellem vore egne ganske få arrangementer, dels p.g.a. at vi gamle er lidt ”trætte”,
dels de mange tilbud, som er vi vores nærhed.
Jeg vil opfordre alle, som måtte have forslag
til aktiviteter, om at henvende sig til TKV`s bestyrelse. En gang imellem kan jeg gribes af tankerne
om, at det hellige almindelige modeord VÆKST
for enhver pris og dets hjælpsomme følgesvend
afvikling – tilsyneladende i følge den offentlige
debat er svaret på dagenes liv.
Meget af den offentlige, især den politiske
debat, styres i et ikke ringe omfang af populisme,
grådighed og snæversynet sig selv nok - og måske
allerværst ligegyldighed. Men det er nu engang,
den slagmark verden er, og jeg er en del af - og det
er du også. Døgnet rundt fodres vore indre svinehunde – læs fordomme. Og hvem tør stå frem og
sige fordomme – nej ikke mig?
Alle har fordomme, det er sådan vi møder forskellige livssituationer. Fordomme afspejler også
vore forudindtagelser og forventninger – det er
sådan vi møder, husker og sorterer mennesker og

vore liv.
Mine november fobier og dæmon-besøg har
jeg i flere år holdt skak ved at engagere mig i et
eller flere projekter.
I år er projektet, at HJØRNET skal have en
vindeltrappe. Trappen fra stuen til 1. sal skal væk
og erstattes af en vindeltrappe.
For at få plads til den har jeg været på nedbrydningsarbejde i hele november måned. To små
toiletter med bad, oprindelig spisekamre, på hver
sin side af trappen er væk nu.
Under nedbrydningen har det været en oplevelse at møde de forskellige tidsaldres materialevalg. Størst kontrast har været - at brække plader
og ikke mindst congobrune væg- og gulvfliser
begge dele resultatet af en fup modernisering fra
70érne - ind til det oprindelige byggeris materialer. Materialerne fra nedbrydning blev med besvær
og hiv og sving samlet og på fire trailerlæs kørt på
lossen. På turene til lossen var Lena chauffør, læsser og aflæsser og bilen venligst udlånt af Dino.
Efter nedbrydningen fremstår et flot trapperum og trappe (ikke fjernet endnu) tappet sammen og med bjælker fra HJØRNET`s opførelse
1898.
Der er folk, der ønsker at ombygge den gamle
SCANDIA fabrik, med helt op til 1000 boliger med
forretninger og en helt masse andet. I avisartikler
og brochurer bedyres det, at byggestart er i efteråret næste år 2017. Det bliver spændende at se,
om det bliver til noget med SCANDIA projekterne.
Jeg klarede endnu engang en november uden
at ”flippe” ud!
En lysende hilsen til alle

Lene Bredahls Gade
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Af en samtale med Bente Brøgger.

Bente Brøgger er leder af senhjerneskadeområdet
med kontor i Lene Bredahls Gade – eller som det
hedder officielt - Boligerne i Lene Bredahls Gade,
idet det dækker over såvel boliger som et aktivitetstilbud i Randers Kommune. Her bor 24 mennesker i egen lejlighed– det er deres hjem. Nogle
har en 3-værelses lejlighed andre en 2-værelses.
De fleste ønsker en 2-værelses. Tanken med den 3værelses har været, at man kunne bo her med sin
familie, og der er nogle, der har haft børn boende.
Her er tale om helt almindelige lejemål – absolut
ikke i den billige ende. I tilknytning til lejlighederne er der den fornødne støtte døgnet rundt.
Normalt er der 2 vågne nattevagter, men lige for
tiden har vi 3, fortæller Bente Brøgger. Faktisk er
der omkring 50 mennesker, der har deres arbejds-

plads i Lene Bredahls Gade. Det fortæller lidt om
det plejebehov, der er.
Beboerne har for de flestes vedkommende
alvorlige funktionsnedsættelser som følge af en
senhjerneskade – det vil sige mennesker, der er
ramt af en blodprop, hjerneblødning eller har fået
traumer efter en trafikulykke eller andet. Derudover kan der også være tale om personer med
neurologiske lidelser som f.eks. Sklerose eller Als.
Ud over de 24 mennesker, som bor her, og
naturligvis kan komme i vores aktivitetstilbud,
kommer der udefra omkring 20 mennesker et par
gange om ugen. Personer, der ønsker at benytte
stedet, bliver hentet og bragt af personalet. Det er
grunden til, at der ude i gården holder 3 minibusser. Der er ikke tale om genoptræning, men om
aktiviteter og bosted for personer, der er genoptrænet til det niveau, man kan forvente. Opgaven
her er at støtte i vedligeholdelse af funktionsniveauet og om muligt forbedre funktionerne.
Når et menneske er flyttet ind, kan de bo her, så
længe de vil – livet ud, eller de kan vælge at flytte
et andet sted hen. Her bor både borgere fra Ran-

ders Kommune og borgere, der vælger at flytter
hertil fra andre kommuner. F.eks. har der været
besøg af unge fra Egmont højskolen i Hov, som
ville se, om det var et sted, hvor de kunne få lyst
til at flytte hen. Det har da resulteret i, at nogle er
flyttet ind, fordi de oplevede fællesskabet som noget, de gerne ville være en del af.
I Aktivitetscentret laver vi aktiviteter her i
huset – Bente fortæller, at hun netop er kommet
fra et beboermøde, hvor man har drøftet, hvad
der skal ske i den kommende tid. Her tales også
om kostpolitik, og hvilke ritualer man ønsker at
have i forbindelse med en beboers død, for blot at
nævne nogle ting. Der er tale om et stort aldersspænd, og der er også nogle, der har et arbejde
– en beskyttet beskæftigelse uden for huset. Der
er ikke noget krav om at deltage i husets aktiviteter, fordi man bor her. Der er størst tilslutning til
kreative udfoldelser som maleri og musik. Så har
stedet fået en besøgshund - en lille bomuldshund,
der kan sidde på skødet af beboere, som sidder i
kørestol. Det betyder meget, også for dem af beboerne, som ikke har et sprog.
Bente kunne fortælle, hvordan hun, da hun
tiltrådte stillingen, blev meget betaget af det liv,
beboerne havde med hinanden. Blandt andet at
de, der kan læse, læser højt for dem, der ikke kan.
Der er en mandegruppe, der tager ud for at fiske.
Kvinderne tager på museer eller til Plantorama for
at købe julepynt. Der er forskellige aktiviteter til
forskellige årstider. Så er der en af de store aktiviteter: ridning på Kallehavegaard, og samværet om
hestene. Her bruges minibusserne også.
Bente Brøgger slutter af med: Vi har et mål,
vi meget gerne vil arbejde hen imod – nemlig at
etablere en kontakt til kvarteret omkring os – måske omkring en have. Vi har f.eks. haft et samarbejde med Randers Lille Skole. For et sted som vores er der et behov for, at verden kommer til os, for
der er mange, der ikke har så let ved at komme ”ud
i verden” – så vi vil meget gerne lukke huset op.

Bente Brøgger
Boligerne Lene Bredahls Gade

Billederne er udlånt fra
Lene Bredahls Gade
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Birger Christensen Mitten Ferrar

Jan Borregaard

Jytte Lindenfeldt

Solveig Brandt

Jørn Bjerre

Bestyrelsen for TKV

Det sker omkring os

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

DECEMBER
Kvarterets beboere inviteres til
Åbent hus på Randers Lille Skole’s nye bygning
tirsdag den 20. december kl. 15-17
med gløgg og æbleskiver

Mitten Ferrar, næstformand
Dronningensgade 1
Tlf. 21810012, mail: mitten@ferrarrum.dk
Jan Borregaard, kasserer
Dronningensgade 6
Tlf. 20345006, mail: janbordk@yahoo.dk

JANUAR
Blues i Remisen (entré)
lørdag den 14. januar kl. 20
Fankie & the light gipsies

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

Wrestling i Remisen (entré)
fredag den 20. januar kl. 20
læs artiklen side 2

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

FEBRUAR
Kurt Helge Andersen i Remisen
torsdag den 23. februar kl. 19.30
med foredraget Før verden gik af lave

Jørn Bjerre
Udbyhøjvej 4 A
Tlf. 26156830, mail: j.bjerre@newmail.dk
Bent Olesen
Tøjhushavevej 14
Tlf. 28141111, mail: bent.olesen@mail.dk

Bent Olesen

Suppleanter:
Bob Nicholson og Bodil Petersen

Vintercabaret 2017 i Remisen (entré)
Hvad latter gør … med Randers Egnsteater
tirsdag den 7. marts kl. 19.30
se side 3 i Kvarteret
APRIL
Deadline på Kvarteret
mandag den 3. april

FORMANDENS
KLUMME

- Birger Christensen

S
tøjhushave

KVARTERET
Udgives af beboerforeningen
Tøjhushavekvarterets Venner,
forkortet TKV.
Udgives 2-3 gange årligt i
1000 eksempl. som husstandsomdeles.
Trykt hos Hvid Grafisk. En
digital udgave vil være tilgængelig på remisen-randers.
dk/tkv/.
Redaktør
Bent Olesen
Tøjhushavevej 14
bent.olesen@mail.dk
Deadline til næste nummer
af Kvarteret den 3. april 2017

å nærmer vi os den tid, hvor julen står for døren, og året rinder ud. Der er allerede travlhed
med forberedelserne til højtiden, og om lidt skriver vi 2017.
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne sige tak
for endnu et år med gode oplevelser - store og
små. Af større, enkeltstående begivenheder har
yogaen haft en markant plads - ikke mindst med
yoga-festivalen - ligesom også t-music har præsteret at levere nogle gode musikalske oplevelser.
Desuden havde det årlige loppemarked trods konkurrence pæn tilslutning, og dagen blev heldigvis
tilgodeset med godt vejr.
Især skal der dog rettes en særlig tak til aktivitetsudvalget, som også magter at holde gang
i de små, kontinuerlige aktiviteter som f.eks. den
ugentlige fællesspisning- og her på falderebet julearrangementet.
Uden beboere i kvarteret, som er friske på
at give et ekstra nøk i løbet af året, ville Remisen,
vores skønne beboerhus, kun være en tom kulisse.
Det er ønsket og planen, at huset skal udnyttes
endnu bedre, bl.a. er det tanken, at udlejningsmulighederne skal forbedres via etablering af et

anretterkøkken i
forbindelse med
den store sal.
Der er behov
for at foretage
nogle forandringer
for at sikre indtjeningen til Remisens drift, efter at
Randers Lilleskole
med opførelsen af
Det Grønne Hus
ikke længere bidrager til indtægterne.
Beboerforeningen ønsker også, at der kommer nye tiltag, hvorfor vi vil forsøge os med et
tilbud om gratis foredrag. Det første finder sted
d. 23. februar. Andre aktiviteter vil blive meddelt i
bladet og på opslagstavlen i Lorentzgade.
Med ønsket om en glædelig jul og et godt
nytår til alle, håber jeg, at endnu flere beboere i
kvarteret fremover vil støtte op om foreningen og
aktiviteterne.

