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Af en samtale med Poul Jeberg
”Underværket er det, som det altid har væ-

ret, et handels- og kulturhus, der blev indviet i 
oktober 2000. Det er altså 17 år siden. Og det går 
stærkt” – sådan indleder Poul Jeberg sin fortæl-
ling om Underværket. Han har været leder af Un-
derværket siden åbningen. Poul Jeberg har i tiden 
før og efter universitetets dramaturguddannelse 
haft fødderne solidt plantet i byens kulturliv, som 
musiker, skuespiller, sanger og danser. Etablerede 
Insitu danseteater i 70’erne og var initiativtager til 
ID-Xpress – en daghøjskole med dans og design, 
inden han begyndte på Underværket. 

Med indledningen på denne samtale gør han 
opmærksom på, at Underværket faktisk er blevet 
netop, hvad det var tænkt som, men nok ikke den 
lokale basar, altså en kopi af City Vest, som mange 
troede, det ville blive. Et af formålene med Under-
værket har hele tiden været arbejdet med inte-
gration, og en basar ville få karakter af en ghetto, 
hvor man blot kunne boltre sig i fremmedartede 
varer, snarere end et integrationsinitiativ – kon-

staterer Poul Jeberg. Vægten blev lagt på integra-
tion, og der har altid været omkring 1/3 folk med 
anden etnisk baggrund engageret i Underværket. 
Det kan være folk, der driver en forretning i huset 
eller mødes i forskellige foreninger som f.eks. Ara-
bisk forening, der har tilholdssted i Underværket. 
”Og det er integration” – pointerer Poul Jeberg – 
altså lige netop det, som Inger Støjberg efterspør-
ger. Her arbejder nemlig alle sammen i øjenhøjde 
uanset etnisk baggrund. I samtalen kan han ikke 
undlade at dadle Birthe Rønn Hornbech og Inger 
Støjberg for at have strøget nogle integrations-
puljer, der var meget betydningsfulde for den for-
holdsvis gnidningsløse integration, som vi har op-
levet i Randers i alle årene. Men trods manglen på 
puljer kører Underværket videre med bl.a. større 
dialogmøder med integration som omdrejnings-
punkt. 

På de fleste parametre har Underværket levet 
op til forventningerne. Men en ting kom bag på 
Poul Jeberg, det var ønsket om at etablere nogle 
kunsthåndværkere i huset. Der har været glaspu-
steri og keramikværksted – men det viste sig, at 
omsætningen var for lille til at drive værkstederne. 
”De ting, der skulle have været basis, køber folk 
for en daler i Ikea – så det var ikke muligt at holde 
dem gående” griner Poul Jeberg. Parametrene var 
integration, kultur, musik og teater samt kunst-
håndværket. Derudover har byudviklingen også 
været en af parametrene – et arbejde, der bl.a. har 
betydet et engagement i cityforeningen. Skøjte-
banen er også et resultat af denne del af Under-
værkets formål. 

Når så meget er lykkedes, skyldes det et tæt 
og idérigt samarbejde med de to formænd, som 
har været med siden Underværkets åbning – den 
tidligere formand Svend Thøgersen og den nuvæ-
rende formand Chr. Krogh sammen med andre 
bestyrelsesmedlemmer og ansatte i Underværket. 

På et spørgsmål til udlejningen kan Poul mel-
de alt udsolgt. Der er ikke et lokale, som ikke er 
i anvendelse. Forretninger som bager, slagter og 
shawarma, caféer og Danica fotoatelier, vinfor-
retning og den sidst tilkomne Tamilske forretning, 
som en gang imellem om søndagen fylder hele 
gaden i Underværket med varer – noget, der får 

Underværket - en del af kvartersløftet
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KENDER DU DIT KVARTER?
Hvor i Tøjhushavekvarteret er 
dette fotografi taget. Redaktø-
ren sætter en fl. rødvin på spil. 
Send svaret til bent.olesen@live.
com. Ved flere rigtige svar bliver 
der trukket lod.

Udsigt over ”gaden” i Un-
derværket med Per Nebles 
udkast til en frise og det 
store hjul fra Gaia Akademi.

Billedet i sidste nummer i 
Dronningesgade 19 - den 
fine udsmykning af Aage 
Arbjerg Hansen.
Én rigtig løsning kom fra 
Jette Wilhelmsen. Hun står 
til en flaske rødvin som lovet

den tamilske del af befolkningen 
af huse. I disse dage er en syrisk 
skrædder ved at indrette sig i lo-
kaler ved siden af den Tamilske 
forretning. Der er øvelokaler for 
orkestre, her deler 4 orkestre et 
musiklokale, og forenings- og mø-
delokaler er der også. Her holder 
f.eks. DSU til.. Nogle forretninger 
er vokset ud af Underværket, som 
det skete med dem, der begyndte 

at fabrikere cover til mobiltelefoner, de nu er flyt-
tet til København – andre vokser i Underværket 
som f.eks. Café Jens Otto, der nu sidder på tre leje-
mål – Vandpibe caféen har spredt sig på to.

Integration er mange ting – det er også Ken-
neth Rasmussens værksted i gaden. Kenneth 
Rasmussen, som til daglig er elev på Kunstskolen 
for udviklingshæmmede, Bifrost. Der er heldigvis 
plads til nørderne på Underværket. Også til rolle-
spilsforeningen Initiativet, som kommer for at ud-
kæmpe drabelige slag med håndmalede effekter. 
Der er lydstudiet HOH og teaterskolen Kastalia.

Jobcenter Randers holder også til i Undervær-

ket med et stort integrationsprojekt, der hedder 
Velkommen til Randers, som er målrettet men-
nesker med anden etnisk baggrund, som kommer 
til Randers. De begynder med et kursus i lokalerne 
på Underværket.

Men om søndagen skete der ikke så meget, 
før nogle fra en kristen forening henvendte sig om 
mulig anvendelse af lokaler. Det har nu medført, 
at to menigheder Randers Frimenighed og Bibel 
Missions Centret samles i Underværket hver søn-
dag. Randers Frimenighed planlægger netop nu 
”En Middag på tværs” – hvor de inviterer socialt 
udsatte til fællesspisning. Jo, alt er udlejet -  i alt 28 
lejere. Underværket er blevet en god forretning, 
for nu balancerer driften til den gode side.

En af de ting, Poul Jeberg er træt af bare at 
kigge på, er biografen, som efter ombygning til 
bowling lukkede for 8 år siden og har stået ga-
bende tom i hele denne periode. Poul har svært 
ved at holde tankerne væk fra, hvilke muligheder 
en udvidelse af Underværket til det tidligere Bow-
lingcenter kunne føre med sig. Nu står den bare og 
forfalder.

Det har ligget i kortene, at Davaa skulle ende 
med sådan noget, som f.eks. Davaa’s Bed & 

Breakfast. 
Da hun kom til Danmark fra Mongoliet for 6 

år siden, havde hun en halv uddannelse inden for 
Hotel og restauration, som hun siden gjorde fær-
dig som bachelor på Erhvervsakademiet Dania i 
Randers. Davaa havde talt meget med sin mand, 
Jan Borregaard, om mulighederne for at etablere 
et lille hotel, da de fandt ud af, at mulighederne 
lå lige under dem – i stueetagen på Dronningens-
gade 6. Så der blev indrettet 6 værelser, 2 bade-
værelser og et stort køkken, som er til fri afbenyt-
telse for gæsterne. Gæster, der i øvrigt allerede er 

begyndt at indtage huset. Værelserne kan lejes 
som enkeltværelser til 350 kr. eller som dobbelt-
værelser til 450 kr. Morgenmad koster 50 kr. – hvis 
man ikke selv vil stå for det. Vi byder Davaa’s B&B 
velkommen i kvarteret.

Så fik kvarteret et lille ”hotel” ...

Davaa foran det nye skilt i 
Dronningensgade.
Billedet i artiklen viser et af 
de fine værelser.

KONTINGENTSATSER - TKV

I sidste nummer gjorde vi opmærksom på, at det 
var tid til kontingentbetaling - men ikke hvor me-

get: Enkelt person 100 kr. pr. år og 150 kr. for en 
husstand. TKV’s konto 1551-60007349

Er for dig, der gerne vl lære nye mennesker at 
kende. Gennem ti hyggelige eftermiddage vil 

du møde nye seniorer. SeniorNet er resultatet af 
et samarbejde mellem Dansk Folkehjælp og Ran-
ders Kommune. Det dækker hele kommunen, og 
møderne er henlagt til Remisen.
Alle seniorer i Rander Kommune, der bor alene og 
sam gerne vil i kontakt med andre, kan deltage.
Du kan tilmelde dig til aktivitetsmedarbejder Inge 
Schultz-Knudsen på tlf. 2047 6473 eller på mail 
inge.schultz-knudsen@randers.dk

SeniorNet
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Generalforsamlingen afholdes 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
6.  Fastsættelse af kontingent
7.  Valg af formand blandt beboerne
8.  Valg af bestyrelsesmedlemmer
9.  Valg af to beboersuppleanter til bestyrelsen

10. Valg af to revisorer
11. Remisen
12. Eventuelt
 
Forslag til formanden
Birger Christensen: birgerch@gmail.com 
inden den 16. april 2017
Kontingent kan betales ved indgangen
MØD OP OG GØR DIN INDFLYDELSE GÆL-
DENDE!!
Med venlig hilsen bestyrelsen

Søndag den 30. april 2017 kl. 15 i FOF (Remisen er optaget)
Generalforsamling i Tøjhushavekvarterets Venner
Invitation til

TKV inviterede til et gratis foredrag med jour-
nalist og fotograf Kurt Helge Andersen. De 

interesserede deltagere( ca. 50) blev underholdt 
med minder om Kurt Helges barndom i Sct. Pe-
dersgade og om det sammenhold, der stadig be-
står blandt de personer, han var i berøring med for 
50-60 år siden.

Vi hørte også om elevtiden på Randers Dag-
blad, der var noget mere farverig og udfordrende, 
end hvad elever bliver præsenteret for i dag. 

Journalister skulle dengang altid deltage i de 
arrangementer, der skulle refereres fra. D.v.s af-
tenarbejde, aflevering af referat til trykning og så 
kollegialt samvær på et udskænkningssted for at 
stresse af, det var den daglige rutine! Der blev for-
talt mange muntre episoder fra sportens verden 
om personer, som vi kunne huske fra vore yngre 
dage. Karrieren bragte også Kurt Helge til hoved-
staden, hvor han arbejdede som sportsjournalist 
sammen med en del af de store personligheder, 
bl.a. Gunnar Nu Hansen. Var derefter et par år i 
Viborg. Musikken har altid fyldt og fylder meget 
i Kurt Helges tilværelse, han har nu titel af mana-
ger.

Endelig vistes eksempler på hans arbejde 
som portrætfotograf. Han tager gerne imod be-
stillinger og har næsten en fast ugentlig arbejds-
dag i Esbjerg. Der var mulighed for at købe kaffe, 

småkager, øl 
og vand både 
før foredraget 
og i pausen.

Alt i alt 
et par interes-
sante timer. 
Forhåbentlig 

kommer der flere foredrag i fremtiden.
Birte og Ellen.

Før verden gik af lave
- der var foredrag i Remisen den 23. januar

Hedder fotoudstillingen af den finske fotograf 
Pekka Elomaa, som gennem de seneste 15 år 

har arbejdet sammen med en gruppe mennesker 
med særlige behov fra organisationen Lyhty i Hel-
sinki
Udstillingen er inspireret af renæssancemale-
ren Hans Holbein den yngre (1497-1543). Hans 
præcise observationer af mennesker med deres 
tænksomme blikke, fint detaljerede ansigtstræk 
og nøje gengivelse af teksturer fascinerede grup-
pen bag disse fotografier.
Lyhtys etiske mål er at fremme trivsel og velfærd 
for mennesker med udviklingshæmning, deres 
familier og samfundet som helhed.
”For os seks er fotografi en erstatning for tale og 
en udvidet hukommelse. Vi bruger fotografiet til 
at fortælle historie, og med et kamera får vi mod 
til at besøge fremmede steder og møde frem-
mede mennesker”, siger Pekka Elomaa.
Der er fernisering på udstillingen lørdag den 8. 
april kl. 13.
 Fra 24. juni til 5. august er der mulighed for at se, 
hvad GAIA Akademis kunstelever har arbejdet 
med i årets løb i atelieret på GAIA Akademi blandt 
andet skulpturer, malerier og tegninger.

Nice to Meet You 
Mr. Holbein på Gaia

Tom, Kari, Pertti og Sami - foto fra udstillingen

Anastasia - 2011
foto fra udstillingen
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Formandens klumme
Så fik vi overstået jul og nytår, og den grumme 

vinter, som dog stort set udeblev, er på retur. 
Vi afventer med længsel lysets og forårets kom-
me, og på heldige dage har vi allerede mærket 
solens varmende stråler.

Selv om det ikke har så meget med foråret at 
gøre, er kvarteret dog allerede blevet grønnere. 
Lilleskolen er blevet færdig med byggeriet og det 
markante grønne hus er taget i brug af elever og 
lærere.

Vi ønsker Lilleskolen tillykke med de nye lo-
kaler. 

Tøjhushaven står også om et par måneder 
smuk og grøn – måske ikke helt så grøn, som den 
plejer at være. Der er begået hærværk mod nogle 
af de større træer i parken. 8-9 rødel på linje er 
blevet effektivt aflivet ved hjælp af plantegift. 
I forhold til tidligere, da parken var mere rig på 
træer - og nogle vil måske sige uplejet -  er der ef-
terhånden takket være storm, ihærdig kommunal 
indsats og nu hærværk blevet tyndet kraftigt ud i 
væksterne. (SIDSTE: kommunen har plantet nye 
rødel!)

Siden sidste nummer af bladet har der været 
forskellige aktiviteter i kvarteret.

Søndag d. 11. december blev der afholdt jule-
hygge for kvarterets beboere i lånte lokaler i FOF. 
Det var et par hyggelige timer med juleklip, hjerte-
fletning, æbleskiver og gløgg.

D. 23. februar var der i Remisen en foredrags-
aften med Kurt Helge Andersen. Overskriften 
var ”Før verden gik af lave” og omhandlede fore-
dragsholderens opvækst i Randers, hans arbejds-
liv og oplevelser som journalist og fotograf. De ca. 
35 fremmødte havde en fornøjelig aften i selskab 
med en underholdende fortæller.

Det er foreningens hensigt at arrangere flere 
foredrag i fremtiden.

Tøjhushavekvarterets Venner har allerede 
forberedt nogle af årets faste aktiviteter, som 
kvarterets beboere kan se frem til.

Årets loppemarked finder sted lørdag d. 17. 
juni, kl. 12-16 på J. V. Martins Plads. Loppemarke-
det plejer at være et tilløbsstykke for både bebo-
erne i kvarteret og for udefrakommende gæster, 
som satser på at gøre en god handel. 

Som tidligere år afsluttes denne hyggelige 
dag med grill, fællesspisning og hyggeligt sam-
vær.

Remisen havde d. 7. marts et stort arrange-
ment, hvor Egnsteatret gæstede vores forsam-
lingshus med forestillingen ”Hvad latter gør”. Ar-

rangementet inkluderede endvidere spisning for 
de 135 personer, som havde købt billet. Det var et 
stort arbejde at gøre klar med scene, bordopstil-
ling, pynt, lys og lyd – samt at fjerne det hele efter 
forestillingen. Til alles store tilfredshed forløb alt 
dog perfekt.

Dog er ikke alt det rene sjov. For at holde 
kvarteret, Remisen og området omkring Remisen 
præsentabelt, vil vi gerne invitere beboerne til at 
komme og deltage i et par arbejdsdage, hvilket 
også er en god anledning til at møde andre bebo-
ere i kvarteret.

Efter ”store skraldedag”, søndag d. 2. april, 
hvor blev der taget en runde i kvarteret for at fjer-
ne henkastet affald, skal der søndag, d. 28. Maj, kl. 
10-16 gives et nap i og omkring Remisen – opryd-
ning, rengøring og reparation.

Jeg vil gerne opfordre til, at så mange som 
muligt møder op og giver en hånd med.

Med usvigelig regelmæssighed foregår der 
i Remisen aktiviteter, som jeg vil benytte lejlig-
heden til at gøre opmærksom på. Ud over fæl-
lesspisningen hver onsdag, er der hver uge kor/
folkedans, zumba og kortspil i MK aktiv. Hvis du 
kan tænke dig at være med, kan du kan se her i 
bladet, hvem der er kontaktperson for de forskel-
lige aktiviteter.

Igen i år afholdes der Yoga-festival med Hen-
ing og Irrene Wilsten som de bærende kræfter. 
Festivalen finder sted i weekenden d. 19. og 20. 
august. 

Søndag, d. 30. april afholdes den årlige ge-
neralforsamling i Tøjhushavekvarterets Venner. 
Da Remisen er booket til anden side afholdes 
generalforsamlingen denne gang i FOF’s lokaler 
på J. V. Martins Plads. Indkaldelse og dagsorden 
til generalforsamlingen er trykt i dette nr. af bla-
det, ligesom der også vil hænge en indkaldelse i 
opslagsskabet i Lorentzgade. Endvidere vil ind-
kaldelse og dagsorden kunne ses på foreningens 
Facebook-side.

Jeg vil gerne opfordre så mange som muligt 
til at møde op til generalforsamlingen. For at have 
en stemme på generalforsamlingen skal man na-
turligvis være medlem. Kontingent kan betales 
ved indgangen.

I løbet af året bliver der – også i Remisen – af-
holdt nogle arrangementer for ældre borgere (65+) 
i Randers Kommune, som på grund af ensom-
hed og isolation kan have behov for at komme ud 
blandt andre i samme situation og forhåbentlig 
kunne knytte kontakt med andre, få opbygget et 

Birger Christensen, formand for TKV
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netværk. Dette tiltag er kommet i stand via sam-
arbejde mellem Dansk Folkehjælp (SeniorNet), Re-
misen, beboerforeningen og frivillige

Der satses på afholdelse af 10 møder i løbet 
af 2017 – alle af social/underholdningsmæssig ka-
rakter. De første 3 møder for interesserede finder 
sted d. 23. april, 16. maj og 25. juni – alle kl. 13-15 i 
Remisen, hvor der også ligger informationsfoldere, 
som fortæller mere om projektet.

Det har været et problem med den megen kør-
sel og parkering på J. V. Martins Plads, som oprin-
deligt er anlagt som et torv og derfor kun i begræn-
set omfang beregnet til trafik. Randers Kommune, 
som har ansvaret for pladsen, har nu taget opgaven 
på sig og for at begrænse adgangen for biler, er ind-
kørslen fra Moltkesgade blevet spærret af med to 
aflåste pullerter. Parkeringsmuligheder er der i øv-
rigt også masser af – bare på sydsiden af Remisen.

Byrådet i Randers Kommune har i forbindelse 
med projekt ”Byen til vandet” vedtaget et forslag 

om etablering af bro, vejføring m.v. og i den anled-
ning vedtaget en lokalplan for projektet.

Eftersom en stor del af gennemførelsen af pro-
jektet vil ske meget tæt på Tøjhushavekvarteret, vil 
beboerforeningen forsøge at komme i dialog med 
Teknik og Miljø, for at vi alle kan blive klogere på, 
hvad det indebærer for vort område. Bestyrelsen vil 
derfor tage initiativ til, at der i løbet af året arrange-
res et informationsmøde i Remisen med deltagelse 
af repræsentanter fra Randers Kommune.

Der var i starten af 2017 ca. 30 betalende med-
lemmer af foreningen. Når man tænker på, at der er 
ca. 900 husstande i kvarteret, er det beskæmmen-
de lille opbakning. Jeg er sikker på, at det skyldes 
forglemmelse og vil derfor igen her til slut opfordre 
jer endnu en gang til at melde jer ind i Tøjhushave-
kvarterets venner. Meld dig hellere ind i dag i stedet 
for at vente til i morgen. 

Husk at sammen står vi stærkest!

Lørdag den 17. juni  invaderer lopperne J.V. Mar-
tins Plads fra  kl. 12-16. Alle har mulighed for at 

benytte lejligheden til at få ryddet ud i gemmerne. 
Hvad enten du er fra kvarteret eller kommer ude 
fra, har du mulighed for at åbne en bod. Du skal 
selv medbringe borde og stolel

Og så er det næsten gratis. En bod koster 30 
kr., hvis du er medlem af TKV. Hvis du ikke er med-
lem, koster det 50 kr. For børneboder er prisen 25 
kr.

Du kan roligt stille dig op på dagen uden for-

Tøm garagen og pulterkammeret
Tøjhushavekvarterets Loppemarked er nært forestående - 17. juni

håndstilmelding. Der vil komme en fra aktivitets-
udvalget og modtage din betaling for deltagelsen 

TKV’s aktivitetsudvalg byder på kaffe, kage, 
drikkevarer  og varme pølser til billige penge.

Følg desuden opslag i kvarteret og i ugeavi-
sen.

Dagen slutter med fælles grill og hygge med 
medbragt mad ved Remisen.

Vi håber rigtig mange vil deltage, både som 
gæster og stadeholdere.



Jeg har helt sikkert tidligere skrevet om mine 
oplevelser af livets og årets gang. Men det er 

sådan , at når marts måned er godt i gang, sker 
der noget i mig. Bogstaveligt talt flytter mit fokus 
fra ”ombyggeriet” på HJØRNET – til kolonihaven i 
VENEZUELA.

Vinteren er forbi, selvom det stadig er koldt 
i perioder. Det er uomtvisteligt, at det ikke alene 
er kalenderen, der fortæller os, at det er forår –  
Erantis, Vintergækker og Krokus taler deres egne 
sprog, det er forår.

Forleden kom jeg kørende på Århusvej, en 
ellers yderligst kedelig vej. Det blev ændret ved 
synet af de tusindevis af  blå  krokus, der som et 
bredt bælte lyste op i midterrabatten – og hævede 
mit humør et par oktaver.

Jeg ved, at mange med mig har og kan mo-
mentvis få oplevelser af, at virkeligheden flimrer. 
Grib chancen ”skift kanal” - det er forår igen.

Og vi kan igen tro og håbe på at få lidt styr 
på de myriader af fragmenter, som livet består af.

Med stor harme erfarede jeg om mordene på 
de flotte rødel langs træbro-stien i Tøjhushaven.
Træerne var gået ud, og under træfældningen op-
dagedes borede huller i stammerne. Der var i de 
borede huller, hældt plantegiften Round up i, og 
træerne var gået ud. Da det drejer sig om mordene 
på ni Rødel, udelukker det, at handlingen kan be-
tegnes som grove drengestreger. Randers Kom-
mune har meldt sagen (mordene) til politiet.Jeg vil 
inderligt håbe på. at morderne findes.

For mage til foragt for fællesskabets virke – 

Forår - Forår - Forår!

6

Hans Ørsted er fast skribent af 
”Hjørnet”

her aktuelt Tøjhushaven – der er udvist ved mor-
dene på træerne skal man heldigvis lede længe 
efter – og jeg mangler ord for min harme.

I nogle år er der blevet diskuteret frem og til-
bage omkring broer over Randers Fjord og havn 
kombinet med projektet Byen til Vandet. Mandag 
d. 6. marts vedtog et enigt byråd med nogle få be-
mærkninger at arbejde for, at scenarie 4A (teknisk 
betegnelse) med navnet Klimabro bliver en reali-
tet, og skal sammen med den eksisterende Ran-
dersbro sikre gnidningsløs trafik over vandet.Kli-
mabroen skal efter planen etableres over pieren 
med en sluse mod nord og en klapbro mod syd. 

Tidsfaktoren i projekterne Klimabro, Byen til 
Vandet, og jeg vil også nævne planerne om SCAN-
DIA, er langt ud i fremtiden i et perspektiv på 10-
20-30, ja nogle mener 40 år.

På et bestyrelsesmøde i TKV d. 14 februar 
blev det besluttet at forsøge at holde et borger-
møde med Randers Kommune omkring oven-
nævnte projekters indflydelse på TKV-LAND.

Det blev noget rodet (nogle vil nok mene som 
vanligt)   

 men hvad fa´.. SOLEN SKINNER.
Og husk lige på, at sorger, bekymringer og 

dårlig behandlet samvittighed ikke kan druknes i 
væsker - de er gode svømmere.

Sidste – Lørdag d. 26 marts opdagede jeg, 
at der igen var sat pullerter op ind til  J.V. Mar-
tins Plads. Hurra for det, pladsen har aldrig været 
tænkt som almindelig parkeringsplads. 

Hans 

HJØRNET
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Igennem de 13 år jeg har boet i Tøjhushavekvar-
teret, har jeg været med i Aktivitetsudvalget ica. 

10 år.
Aktivitetsudvalget består af 5-8 medlemmer 

af TKV, som er de praktiske grise, når der skal laves 
et arrangement for alle kvarterets beboere.

Fra ca. september til ca. maj måned holder 
vi fællesspisning i Remisen en gang om ugen. Vi 
hjælper hinanden med af få købt ind, lavet mad 
og ryddet op bagefter. Et arrangement, hvor alle 
medlemmer af TKV er velkomne. Man behøver 
ikke at kunne lave mad for at deltage, så kan man 
noget andet.  Der er en kuvertpris, som kun er til at 
dække indkøbsudgifterne.

Af og til holder vi en eftermiddag i foråret, 
hvor vi samler affald i kvarteret. Vi får fat i nogle 
gribetænger og sække. Så går vi hele kvarteret 
tyndt og støvsuger for alt det affald, vi kan finde. 
Vi laver en aftale med kommunen, så vi kan slippe 
af med det hele.

Før og efter samles vi naturligvis til noget 
mad og drikke.

Hvert år i juni måned afholder vi Loppemar-
ked på J.V. Martins plads ved Remisen.

Det er hvert år en stor succes og mange kom-
mer langvejs fra for at stille en bod op. Aktivitets-
udvalget sørger for, at der kan købes kaffe, kage, 
grillpølser og drikkevarer, og ofte slutter vi dagen 
af med, at vi spiser medbragt mad sammen ved re-
misen, hvor alle kvarterets beboere er velkomne.

I flere år lavede vi i august måned Store Bade 
Dag i Tøjhushaven, hvor familier med og uden 
børn kom og sprang rundt i vores soppe/badebas-
siner, fiskede i pakke-dammen, nød en kop kaffe 
med kage eller bare hyggede i hinandens selskab 
og det næsten altid gode vejr.

Det har desværre ikke været aktuelt de sidste 
par år – men det kan hurtigt genopstå, hvis der er  
nogle forældre og børn, der gerne vil ud og lege.

Ca. hverandet år har vi afholdt Kæmpe Krav-
lenisse Værksted, hvor vi har haft et super sam-
arbejde med FOF. Vi har savet kravlenisser ud af 
træ og fået lov til at farvelægge dem i FOF’s ma-
lerværksted. Hver december måned kan man se 
nisserne pryde husenes facader rundt i kvarteret.   
Er arrangement, hvor børn og voksne i alle aldre 
har deltaget.

En søndag eftermiddag i december holder vi 
en lille ”Julestue”, hvor vi mødes til gløgg, æble-
skiver og småkager. Vi laver lidt juleklip og deko-
rationer.

Det er et gratis arrangement og går kun ud 
på, at vi hygger os sammen, måske synger en jule-
sang og får sagt god jul til alle naboer, der kigger 

forbi.
Nyeste arrangement var en foredragsaften i 

Remisen, hvor mange i og uden for kvarteret hav-
de fundet vej.

Vi synes, det var en rigtig god aften og gør det 
igen, når vi finder endnu en god foredragsholder.

Skulle der være nogle af TKV’s medlemmer, 
der har ideer til andre arrangementer, som vi kan 
lave sammen i kvarteret, er I meget velkomne til at 
henvende jer. Ellers kan vi altid bruge flere, der vil 
deltage i igangværende arrangementer eller være 
en del af aktivitetsudvalget.  

Mhv. Lene, Moltkesgade, Tlf.  22 30 24 95

Aktivitetsudvalget - får det til at ske!

Lene Bak Larsen
tovholder for TKV’s 
aktivitetsudvalg

SKAL DU HOLDE FEST?
Så gå ind på www.remisen-randers.dk og book lo-
kaler i Remisen, J.V. Martins Plads 3
Prisen er 3200 kr. for et døgn, det er incl. borde 
stole og service til 80 personer. Prisen omfatter 
også rengøring.
HUSK - du får 400 kr. i rabat, hvis du er medlem 
af TKV.
Vær opmærksom på, at vi kun har et køkken i for-
bindelse med lille sal. Derfor er Remisen optaget, 
når bare en sal er udlejet.
Yderligere oplysninger på tlf. 3134 1535

AFFALD I KVARTERET

I forlængelse af Naturfredningsforeningens til-
bagevendende Store Skraldedag tog aktivitets-

udvalget søndag den 2. april initiativ til også at 
gå på opdagelse i Tøjhushavekvarteret - og som 
det fremgår af fotografiet, var der nok mere, end 
mange af os forestillede os. Tak til alle, der deltog. 
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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

APRIL
lørdag 1. Pladebørs kl. 10:00 til 16:00 
på Underværket

torsdag 6. Engelbert Wrobels Sextet kl. 20:00 
entré kr. 200 arr. Jazzens Venner på Underværket

fredag 7. kl 16-18 Jamsession på Rosenlund
lokale jazzere spiller og du er velkommen til at 
lytte med - Tøjhushavevej 14 - entré 25 kr. 

lørdag 8. ”Tro, håb og Kærlighed” kl. 12 -15
Fernisering: Amanda Brix Kolstrup på Underværket

lørdag 8. ”Nice to Meet you Mr. Holbein” kl. 13
Fernisering af udstilling på Gaia 

onsdag 12. Påske Fotoudstilling 
Søren Pagter, Mogens B Nielsen, Bo Amstrup og 
Kenneth Johansen. På underværket indtil den 17. 

lørdag 22. ”Det er synd” kl. 11:30 og 16:00
Teaterskolen Kastali’a. Underværket. Billetto.dk

søndag 23. Møde i SeniorNet kl. 13-15
Remisen

søndag 23.  ”Det er synd” kl. 13:30 
Teaterskolen Kastali’a. Underværket.  Billetto.dk
torsdag 27. ”Filosofien bag yoga” kl. 18
Simon Krohn i Remisen. Billet 150 kr. hos FOF 

lørdag 29. Fred Chappelier, kl. 20:00 Underværket
BluesNight. Billetto.dk kr. 130,- (ved dør kr.160,-)

søndag 30. GENERALFORSAMLING i TKV
kl. 15 i FOF’s lokaler ved siden af Remisen

MAJ
torsdag 4. Scott Hamilton Kvartet kl. 20:00 
entre 200 kr. Jazzens Venner på Underværket

fredag 5. kl 16-18 Jamsession på Rosenlund
lokale jazzere spiller og du er velkommen til at 
lytte med - Tøjhushavevej 14 - entré 25 kr. 

tirsdag 9. Integrationsstormøde kl. 16:00
Debat på Underværket

Andre aktiviteter
Du har og 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

tirsdag 16. maj Møde i SeniorNet kl. 13-15
Remisen

Fredag 19. Sticky Fingers kl. 20:00 Underværket
BluesNight. Billetto.dk kr. 100,- / ved døren kr. 130

søndag 28. Oprydning kl.10-16
i Remisen og omgivelser

JUNI
lørdag 17. Loppemarked kl. 12-16
J.V. Martins Plads

onsdag 21. Fernisering på Bifrost
Elevudstilling på Biforst-FOF
søndag 25. Møde i SeniorNet kl. 13-15
Remisen
Fredag 30. BluesFestival 2017 kl 14:00 – 24:00 
Billetto.dk kr. 300. På underværket

JULI
Lørdag 1. BluesFestival 2017 kl 17:00 – 24:00 
Billetto.dk kr. 300, OBS to dage for kr. 450,-

Deadline på Kvarteret
mandag den 31. juli

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


