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NATURSTI-GRUPPEN
NÆSTE TUR 5. JUNI kl. 9.30
Vi mødes ved det (forhåbentligt) kommende trinbræt på Stationsvej.
Alle er velkomne (incl. hunde i snor!).
På trods af et lidt fugtigt vejr, var der stor tilslutning til årets første vandretur arrangeret af
Thorsager Naturstigruppe. Som noget nyt var der planlagt en lidt længere tur for de med
et raskt trav og mod på en tur til Tjerrild, og en lidt kortere, familievenlig tur. Det er tredje
år i træk at Naturstigruppen arrangerer vandreture i lokalområdet, og gruppen oplever en
stor tilslutning til turene.
Garvede Thorsager-beboere går med og bidrager med
anekdoter om området og bud på alternative ruter, og
børnefamilier, som typisk er tilflyttere til byen, lærer med stor
begejstring lokalområdet såvel som hinanden bedre at kende.
Birgitte Kjær Lindegaard Pedersen udtaler: ”Vi er ganske nye i
byen, og nyder arrangementer som disse, hvor man blot møder op og lærer området og hinanden bedre at kende. Det er et
rigtig godt udgangspunkt for at etablere et netværk i byen.”

Mail: kt@mail.dk
Web: www.kt-thorsager.dk
KT - Konstruktør & Tømrer udfører alt inden for kvalitets
tømrer/snedkerarbejde.
Skal I have udskiftet døre/vinduer, termoruder, tag,
renoveret/- bygget til huset eller opført ny bolig
(helårsbolig eller fritidshus) er vi klar med et
løsningsforslag på opgaven.
Vi udfører også mindre projekterings/rådgivningsopgaver i forbindelse med tilbygninger samt tilsyn
(bygherretilsyn) ved opførelse/byggeri af bolig.
Ring og få en uforpligtende snak/tilbud og få jeres
byggeopgave opfyldt.
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BOGBYTNING BLIVER SAT UDENFOR
af Connie Thornberg, Thorsager Distriktsråd
Siden oktober 2015 har det været muligt, ganske
gratis, at bytte sig til en bog i Brugsens flaskerum.
Vi fik lov at råde over turistforeningens stativ i lavsæsonen, og succesen har været ganske overvældende. Ikke alene har der været godt gang i at bytte
bøger, men folk har også sat hele kasser med
bøger, så der er blevet opbygget et pænt lager.
Men nu er det slut. Turistforeningen har igen fyldt
deres stativ med skønne brochurer, og alle bøgerne
står nu i kasser på Brugsens lager. Men der bliver
arbejdet på at få et nyt sted til bøgerne.
Brugsuddeler Keld Madsen, Ole Bang Madsen fra
spejderne og Connie Thornberg fra Distriktsrådet,
har i fælleskab udtænkt en ny placering, og Ole har
lovet at designe og lave en ny reol, der kan tåle vind
og vejr. Den kommer til at stå ved vognene overfor
p-pladsen. Distriktsrådet har været venlige at bevilge
penge til reolen.

CYKELSTIEN MELLEM THORSAGER OG RØNDE
af Klaus Bertram-Mikkelsen, Thorsager Distriktsråd
Siden snoren blev klippet ved indvielsen af cykelstien d. 1. november 2015, har cykel-stien været udsat for
en vejrmæssigt hård udfordring!
Det blev en meget regnfuldt periode hen over efterår og vinter og det har sat sit præg på anlægget. De store
regnmængder beskadigede kanter og rabatter, så der i perioder har været afspærret på dele af cykelstien,
især på bakken mod Skrejrup.
Kommunens Vejafdeling har i flere omgange foretaget opretning og reparation og har nu over de seneste tre
uger foretaget udskiftning af dræningsmateriale ned langs cykel-stiens forløb mod motorvejsbroen, og de
mener, at der nu skulle være bedre styr på afvandingen på dette sted.
Ved Tinghøj har man et problem med, at jordbunden har hævet sig og derfor givet stien en forkert hældning.
Dette vil man holde øje med og evt. rette. Endvidere vil der blive repareret rabatter og opsat manglende
kantpæle. I samarbejde med Vejdirektoratet vil man forsøge at løse asfalt- og afstribningsproblemet på
motorvejsbroen, hvor der er et problem med en afvandingsrist, der giver en ujævnhed for overgang mellem
bro og sti.
Det har således været en noget problematisk opstart af den længe ventede cykelsti, men det er til gengæld
tydeligt, at den bliver flittigt benyttet ikke mindst af mange af Thorsagers borgere, som går en tur til udsigten
på toppen af bakken ved Tinghøj.
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TELETAXA OG FLEXTUR
af Thøger Pauli, Thorsager Distriktsråd
Borgere i Syddjurs kommune kan frit benytte teletaxa og flextur. Der er lidt forskel på ordningerne, og
kendskabet til disse er ikke ret udbredte, så derfor nævnes de her:
FLEXTUR blev etableret i forbindelse med kommunesammenlægningen, hvor en del busruter blev nedlagt.
Det skulle sikre bedre samfærdsel specielt i yderområderne. Du kan benytte FLEXTUR fra dør til dør i
perioden 6-24, og det er uafhængigt af hvad dit ærinde er, om du skal til vinsmagning og ikke kan køre hjem,
om du skal til lægen eller på indkøb. Du må medbringe bagage i et omfang, så du ikke fylder pladsen for
andre. Du kan frit køre i Nord- og Syddjurs og Favrskov kommune på tværs af kommune-grænserne, og
prisen er 4 kr/km (mindstepris 30 kr). Men du kan risikere, at du skal køres en lille omvej for at medtage
andre passagerer, så derfor er det bedst, hvis du, når du bestiller FLEXTUR, oplyser tidspunktet hvornår du
skal være fremme på bestemmelsesstedet.
FLEXTUR køres af almindelige taxaer, som modtager din betaling. Du skal medbringe beløbet i lige penge,
og beløbet får du oplyst, når du bestiller turen. Den skal bestilles 2 timer før afgang. Taxaen får differencen
udbetalt af kommunen, så du kan trygt køre med god samvittighed.
TELETAXA er en lidt anden ordning, som du kan benytte i forbindelse med nedlukningen af Letbanen. For
tiden kan den benyttes i den periode, hvor Letbanen ikke er i drift, altså sent om aftenen indtil kl. 24 og i
weekenden. Men efter 29. august, hvor Letbanen er helt lukket ned, kan den benyttes i perioden 6-24 både i
Nord- og Syddjurs OG i Aarhus kommune.

Som det ses på figuren, kan du bestille en TELETAXA til afhentning fra en adresse indenfor 1 km FRA
BANESTRÆKNINGEN Aarhus-Grenaa. For borgerne i Thorsager betyder det, at uanset om vi har et
standsningssted eller ej, så kan ordningen benyttes, hvis du opgiver et afhentningssted, der er mindre end 1
km fra skinnerne. Hvis du bor længere væk fra skinnerne end 1 km, kan du bestille afhentning fra f.eks.
Thorsager Pizza & Grill (Stationsvej 11) eller en adresse nærmere banen.
(fortsættes side 7)
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(TELETAXA & FLEXTUR, fortsat fra side 6):
Du kan blive sat af på en adresse indenfor 1 km fra banelegemet – dog kun ved Aarhus Centrum indenfor en
afstand på 200 m – typisk ved Park Allé).
Både FLEXTUR og TELETAXA kan bestilles på telefon 8740 8300 og du kan downloade en APP til
formålet. Du kan orientere dig i faktaboksene nedenfor om hvordan du præcis benytter FLEXTUR og
TELETAXA.
Husk at påregne en lille afvigelse i afhentningstidspunktet.
FLEXTUR
* Kør fra dør til dør i Norddjurs, Syddjurs og Favrskov
* Ærindet er underordnet (tandlæge, svømmehal, venner, indkøb osv)
* TELEFON 8740 8300 – tast 2 eller APP ”Flextrafik”
* Bestilles 2 timer før afhentning mellem kl. 8 og 20
* Kører mellem 6 og 24 alle dage
* Pris 4 kr/km (minimum 30 kr)
* Bagage op til 11 kg er gratis – bagage udover koster pris som ekstra person
* Medbring lige penge (telefonbestilling)
* Kontokort eller lige penge ved online- eller app-bestilling
TELETAXA
* Erstatningskørsel for Aarhus Letbane mens den renoveres.
* Opsamling 1 km fra banelegemet mellem Aarhus og Grenaa
* Opsamling Thorsager (f.eks. Stationsvej 11 eller Pindstrupvej 3)
* Afsætning 1 km fra banelegemet mellem Aarhus og Grenaa
(se diagram side 5)
* TELEFON 8740 8300 – tast 3 eller APP
* Bestil mindst 1 time før afhentning mellem kl. 7 og 20
* Kører mellem 6 og 24 alle dage fra 29. august til Letbanen åbner igen
* Pris samme takst som med toget. Kontant betaling. Oplyses ved bestilling
* 2 børn kan gratis medbringes.
* Bagage op til 11 kg er gratis – bagage udover koster pris som ekstra person
Læs mere om ordningen på www.midttrafik.dk under FLEXTUR og TELETAXA.
Her samles redaktøren op på Pindstrupvej 3 for med
teletaxa at blive transporteret til Egå Engsø i Aarhus
kommune for kun 15 kr. Prisen er lavere end hvis du
skulle transporteres med Letbanen fra Ryomgaard
Station til Lystrup Station.
En transport fra f.eks. Stationsvej 11, Thorsager til
Park Allé i Aarhus vil koste 30 kr.
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KAMPEN FOR THORSAGER TRINBRÆT
af Thøger Pauli, Thorsager Trinbrætgruppe
Thorsager Station og stationsbygningen lukkede i 1965, hvorefter stoppestedet blev nedgraderet til et
trinbræt. Dette lukkede for al stop i 1971, og siden har toget på Grenaa-Odderbanen kun stoppet en enkelt
gang her i 1993, da ”Ivan Togstopper” trak i nødbremsen, fordi han ville af ved stationen. Det kom han også.
Siden lukningen er der kæmpet for at få etableret et standsningssted. Thorsager Distriktsråd vurderer, at det
vil have afgørende betydning for Thorsagers fremtid, at vi bliver ligestillet med andre stationer på
Letbanestrækningen, når denne genåbner efter renovation i slutningen af 2017. Dette vil fremme salg af
byggegrunde og huse og tiltrække tilflyttere, bl.a. med børn, hvilket er nødvendigt for skolens fortsatte drift.
Kampen har været lang og besværlig, men nu er der lys forude, omend man ikke skal drikke champagnen,
før de første spadestik for alvor tages. I skrivende stund er der efter udarbejdelsen af en rapport fra Rambøll
givet grønt lys både fra Midttrafik, Letbaneselskabet og et enigt Syddjurs Byråd (se dokumenter på
thorsagerportalen.dk under Distriktsrådet/trinbræt).

Rapporten fra Rambøll viser ovenfor en model for et standsningssted med perron, baneplads med 20 Ppladser, 4 ”kys-og-klap”-pladser (kun standsning), toiletbygning, overdækket cykelparkering, vendeplads og
evt. stoppested for bus. Ligeledes opereres med en udvidelse af Stationsvej med fortov og evt. cykelsti,
således at adgangsfor-holdene til stationsområdet forbedres.
Sagen er nu sendt til høring i folketinget og vi venter nu spændt på svar om muligheden for yderligere
medfinanciering udover de 5 mill. der tidligere er givet i tilskud til et standsningssted.
Der kan stadig skrives under på www.skrivunder.net under ”Thorsager Trinbræt”.
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1993:
2005:

Ivan Eriksen stopper toget ved Thorsager ved at trække i nødbremsen
den 3. oktober 1993.
Flere læserbreve for genåbning af Thorsager Trinbræt i lokalaviser
Underskriftsindsamling samler 600 underskrifter

2007:

Thorsager Distriktsråd har stiftende generalforsamling
Thorsager Trinbrætgruppe startes som undergruppe af distriktsrådet
Borgermøde i Thorsager viser fuld opbakning til sagen

2008:

Trafikstyrelsen foretager en ny analyse af passagergrundlaget, som
viser fald på 70% bl.a. ved beregningsmetoden, der udelukker
sommerhusområdet nord for banen.

2009:

Trinbrætgruppen indsamler 20.000 kr til analyse hos Kjær & Schmeltzer,
der gennem spørgeskema til alle borgere i Thorsager og
sommerhusområdet viser 288 af/påstigninger ved et standsningssted.

2010:

Modtager tilsagn om LAG-midler på 162.000 til hjælp til læskur, rampe
m.m. – disse penge udløber i 2012, da arbejdet ikke er påbegyndt.

2013:

De indsamlede underskrifter i 2005 er gået tabt. Ny underskriftsindsamling startes.
Vælgermøde til kommunalvalg 2013 i Byens Telt viser fuld opbakning til
et standsningssted blandt de fremmødte politikere.
Stor aktion under valgkampen for at Thorsager skal med i ”det grønne
bånd” af udviklingsbyer langs banen. 350 frivillige børn og voksne
møder op og holder symbolsk fat i et 300 meter langt grønt bånd.
Thorsager bliver en del af ”det grønne bånd”, på trods af at vi endnu ikke
har et standsningssted. Men vi bliver ligestillet med nabobyerne
Hornslet, Mørke, Ryomgaard og Kolind.

2014:
2015:

2016:
2017:

Et stort trafikforlig mellem rød blok og DF tildeler 5 mill. til et
standsningssted ved Thorsager.
Syddjurs kommune afsætter penge til en forundersøgelse og der
udarbejdes en rapport af Rambøll, som medtager sommerhusområdet.
Ligeledes giver Midttrafik og Letbaneselskabet grønt lys til at der kan
etableres standsningssted.
Et enigt byråd bakker på mødet i december op om et standsningssted
ved Thorsager.
Sagen sendes til folketinget til høring og ønske om medfinanciering,
hvor vi nu afventer svar.
Underskriftsindsamlingen viser nu over 760 interesserede.
Letbanen lukkes helt ned fra august for elektrificering, sporarbejde og
etablering af evt. nye standsningssteder.
Letbanen åbner efter planen igen i løbet af efteråret.
Måske stopper den i Thorsager i efteråret 2017 eller foråret 2018?
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KLIP fra Aarhus Stiftstidende:
Thorsager trinbræt

nedlægges
Som et led i statsbanernes rationalisering nedlægges Thorsager
trinbræt fra og med søndag den
23. maj 1971.
Togene vil herefter ikke mere
standse i Thorsager.

DANSKE STATSBANER

Mange banestrækninger
lukkes i nat
DSB sparer 12 millioner kr.
Danske Statsbaner indstiller i den kommende tid
normal drift på 350 km jernbane… og endelig
nedlægges 15 trinbræt. Det er Farup, Furesø,
Gedesby, Hasslug, Hvidemose, Hæstrup, NørreKollund, Render, Sejs, Skibby, Søbylund,
Sønderskov, Thorsager, Tingsted og Velling.

En-mands aktion i nærbanetoget
Passager fra Thorsager trak i nødbremsen
THORSAGER – En passager fra Thorsager
lavede i går morges (3/10-93) en en-mandsaktion i nærbanetoget fra Århus til Grenaa.
Han tog toget fra Århus kl. 7.10, og da det
nærmede sig Thorsager, trak han i nødbremsen. Toget holdt ud for den gamle station, som
passageren havde planlagt.
Det er Ivan Eriksen, som er godt træt af, at
nærbanetoget ikke holder i Thorsager.
- Det er utroligt det tog ikke kan finde ud af at
standse ved Thorsager, når det f.eks. kan
stoppe ved Hovmarken ved et par boligblokke,
hvor næsten ingen står af eller på. Toget
holder ikke mellem Mørke og Ryomgård, og
det drøner bare gennem Thorsager. Det
betyder, at vi i Thorsager skal tage toget til
Ryomgård og med bus derfra tilbage til Thorsager. Det er spild af ressourcer, siger Ivan
Eriksen efter aktionen.
Han skrev også i går til trafikministeren og
gjorde opmærksom på problemet.
Både passagerer og togpersonalet undrede
sig såre, da Ivan Eriksen i går morges trak i
nødbremsen. Togføreren kom ilende til og fik
Eriksens navn og adresse. Der venter ham
sandsynligvis en bøde for den ulovlige aktion.

500 kr i bøde for at hive i nødbremsen
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Lav togstop i Thorsager
Amtsudvalg opfordrer DSB til at
etablere stoppested med trykknap
Tiden arbejder for et togstop i Thorsager. Amtets miljø- og trafikudvalg
henstiller nu til DSB, at der etableres
et standsningssted ved Thorsager.
Det betyder, at passagerer, der vil
med toget kan trykke på en knap på
stationen og på den måde få det til at
holde og at også passagerer i toget
kan trykke for at komme af.
I Thorsager sidder en glad Ivan
Eriksen og føler, at han er ved at få
mere fut på togstop-ideerne. Han
trak i nødbremsen for to år siden ud
for Thorsager for at få skub i
debatten.
(11/11-1995)

”Mange drømmer om det han gjorde”
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KFUM Spejderne i Thorsager er endelig flyttet hjem
af Ole Brinch (på vegne af KFUM Spejderne i Thorsager
For godt 10 år, da jeg flyttede til Thorsager, bemærkede jeg hurtigt, at der var en spej-dergruppe. Gruppen
havde et skønt område i Medkær, og havde derudover til huse i lånte bygninger i sognegården og
præstegårdsladen. Jeg blev dog noget forundret, da jeg blev fortalt, at spejderne i Thorsager havde været
”hjemløse” i 19 år. Kun et godt og dejligt samarbejde med kirken og dens bygninger gav spejderne tag over
hovedet.
Den 2. april 2016, hele 29 år efter spejderne startede i Thorsager, holdt vi indvielse af gruppens første
rigtige spejderhus ”Lille Arnold”. Her blev dagen fejret med guds-tjeneste og march igennem byen med
Rosenholm Tambourkorps i front. Ved ankomst til spejderhuset blev der budt på pølser og brød samt lidt at
drikke. Der var både gode taler og flotte gaver og både vejret, stemningen og flaget i vores nye flagstang var
helt til tops hele dagen.
Forud for indvielsen havde spejderne kæmpet en kamp for at få både hus og område tilbage til tidligere
tiders storhed. Der er kørt en del læs på lossepladsen. Vægge er blevet repareret og det hele er blevet malet
indvendig. Lille Arnold er nu ved at være tilbage i topform. Der er stadig meget, der skal laves, men det er
allerede blevet rigtig godt. Den fremtidige plan går ud på, at omgivelserne også skal ”sættes i stand” så
spejderne har et godt bålområde, som er en af nerverne i spejderlivet. Håbet er, at det kan blive et område
til gavn for hele Thorsager. Det første af forhåbentlig mange ”Thorsager spiser sammen” arrangementer
løber af stablen allerede den 24/5, hvor vores nye bålplads vil blive omdrejningspunktet for hygge,
fællesskab og bålmad.
Spejderne vil også genoptage byens tradition med Skt. Hansbål, som i år bliver på marken lige over for Lille
Arnold.
Vi takker Thorsager Kirke for husly i 29 år. Det har været et dejligt samarbejde med gudstjenester og sang
både i kirken og i Medkær. Samarbejdet satser vi på forsætter upåvirket på trods af, at vi nu endelig, efter 29
år, er flyttet hjem.
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TEMA: FLERE BØRN I THORSAGER
Første babybonus i Thorsager er inkasseret
af Katrine Thornberg
Mit navn er Katrine Thornberg.
Jeg går på Danmarks medie- og journalisthøjskole i Aarhus, hvor jeg læser kommunikation. I forbindelse med at vi skulle lære at
skrive pressemeddelelser, fik vi til opgave at
finde en historie, der var værd at skrive en
pressemeddelelse om. Jeg faldt over denne
formidable og noget kontroversielle nyhed og
måtte bare skrive den. Jeg kommer selv fra
Thorsager, og jeg synes det var en oplagt
mulighed for at fortælle en god historie om
vores lille by.
Nu har det første par benyttet sig af Thorsagers babybonus på 2000 kroner til den lokale Dagli’
Brugs. Der bliver færre børn i området. Derfor går lokale initiativer sammen om at give en bonus til
dem, der flytter til byen med børn under skolealderen eller får et barn i 2016.
De første til at modtage Thorsager babybonus er Benjamin Pilegaard Nielsen og hans kone. De er netop
flyttet til byen og synes det nye tiltag er rigtig positivt.
”Det er en super fed overraskelse”, siger Benjamin Pilegaard. De har brugt pengene på et gyngestativ til
børnene, som der ellers ikke var råd til.
Brugsuddeler i Thorsager Keld Madsen står for det praktiske i forhold til at gøre brug af bonussen.
”Det er helt sikkert, at den her oplevelse den glemmer de ikke bare lige”, siger han efter at have givet sin
første barnebelønning til tilflytterne. Han føler, at tiltaget er med til at give en rigtig positiv velkomst til byen.
”Det skaber en fantastisk dialog med kunden” siger han og kalder oplevelsen for overraskende positiv.
Flere børn til byen
Tiltaget blev vedtaget i efteråret 2015 for at skabe
omtale og gøre det mere attraktivt for unge par
med børn at flytte til Thorsager. Det sker i
forbindelse med, at der bliver født færre og færre
børn i området, det viser tal fra Danmarks Statistik.
Hvis det fortsætter, kan Thorsager Skole være i
fare for lukning. Det har Thorsager Distriktsråd og
Dagli’ Brugsen Thorsager valgt at gøre noget ved.
Af de 2000 kroner de lover ud pr barn, giver de
halvdelen hver.
(fortsættes side 13)
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(fortsat fra side 12):
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Bonussen skal bruges i Dagli’ Brugsen Thorsager, på alt som kommer børnene til gode. Tilbuddet gælder
ikke blot dem der flytter til byen med børn under skolealderen, men også dem som allerede bor i området og
får et barn i 2016.
Jubel hos distriktsrådet
I distriktsrådet er de rigtig glade for, at der er nogen der har valgt at tage imod deres belønning og håber at
mange flere vil følge trop.
”Vi vil gerne investere. 1000 kroner er jo ingenting, hvis det betyder vi kan få nogle flere børn til byen. Det vil
være så godt, at det er alle pengene værd”, siger Thøger Pauli, næstformand i Thorsager Distriktsråd.
Thøger Pauli fortæller også, at de ikke regner med at de unge par vil komme valfartende, men de håber, at
det kan have noget at sige, hvis man står og skal vælge i mellem to byer i området.
-

Tilbuddet er et samarbejde mellem Thorsager Dagli’ Brugs og Thorsager distriktsråd
De giver hver 1000 kroner pr. barn
Bonussen udløses hvis man får et barn i 2016 eller flytter til området med børn under skolealderen
For at gøre brug af tiltaget skal du blot henvende dig i Thorsager Dagli’ Brugs
Indtil videre gælder tilbuddet hele 2016
Det sker for at få flere børn til byen, så skolen ikke risikerer at blive lukket i fremtiden

STOR INTERESSE FOR BABY-BONUS
af Thøger Pauli, Thorsager Distriktsråd
Det vakte opsigt, da distriktsrådet i efteråret 2015 lancerede nyheden om, at vi ville give en bonus på 2000
kr, som beskrevet i artiklen ovenfor. Udover omtale i Lokalaviserne blev vi også interviewet i radioens P4,
ligesom der blev sendt et kamerahold fra TV2 Østjylland til Thorsager for at lave interview med den
daværende formand Michael samt brugsuddeler Kjeld og et par borgere i Thorsager, som kunne blive
potentielle aftagere af den udloddede baby-bonus.
Vi er ikke vidende om, hvor mange der når at benytte sig af denne bonus i 2016, men vi har hørt rygter om,
at flere er på vej både som fødende og som tilflyttere, så det er jo ganske positivt. Vi er blevet spurgt, hvad vi
vil gøre, hvis det viser sig, at der kommer rigtigt mange, og det vil vi betragte som et positivt problem, som vil
være gavnligt for byen. Så det skal vi nok finde en løsning på. Det skal i hvert fald ikke holde nogen tilbage.
Vi er også blevet spurgt, om det er noget vi vil fortsætte med fremover, men lad os nu lige se hvordan det
kommer til at se ud i år. Indtil videre er vi fulde af optimisme.
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20 års jubilæum på Odasminde Gårdbutik
af Connie Thornberg, Thorsager Distriktsråd
Dan virker selv overrasket, da han fortæller, det var i 1996, hans mormor Oda tilbød ham at overtage
gården.” Nå ja, det er jo 20 år i år… tiden går sørme hurtigt”, siger han og smiler. Dan er i dag 38 år, og det
var måske ikke lige landmand, han drømte om at blive som 18årig. Sport og især håndbold lå meget mere
lige for. Men Dan’s livsbane kom til at tegne sig noget anderledes. Allerede som 13årig var han vant til at
tjene penge på at plukke jordbær, og arbejdet med dyrene kunne han rigtig godt lide, så Dan sagde Ja tak til
tilbuddet, og startede med 130 tyrekalve, fuldtidsjob på et gartneri, og malkede køer et 3. sted om aftenen,
for at få det hele til at løbe rundt.
Og hvert minut tæller stadig dyrebart i Dan’s tilværelse som bondemand. Der er ikke tid til en middagslur,
selvom dagen starter kl. 04.00 og ofte først slutter ved 22 tiden. Ferie er ikke et begreb, der findes i Dan’s
kalender, og fødselsdagsinvitationer og anden selskabelighed er mest forstyrrelser i de daglige rutiner, siger
Dan og fortsætter: ”Det kan jeg blive helt stresset af, både at nå at blive færdig til at komme afsted, men
også det at være væk fra dyrene i flere timer.. Uha.”
I dag arbejder Dan kun for sig selv, og klarer det hele, med kun 2 ansatte og 1 i flexjob. I 2009 købte han
endnu en gård i Ellev, hvor han i dag har 56 malkekøer, omkring 100 andre dyr, og dyrker masser af
forskellige grøntsager og urter, som sælges sammen med blomster og buske, små potter og store krukker,
friske æg, okse- og svinekød og meget andet i gårdbutikken på Skrejrupvej 35. Gårdbutikken har åbent
altid, og der er både MobilePay og kontant betaling.
På gården i Ellev kan man hente frisk mælk til 4 kr. literen. Man skal bare selv have en dunk med. Der er
også mulighed for nysgerrige børn og voksne til at komme og se
køerne blive malket kl. ca. 16.30. Bare ring til
Dan på 4036 8789 og aftal en dag.
Lige nu venter Dan utålmodigt på tørvejr, så
han kan komme i gang på markerne. Hans
første tidligt satte kartofler fik frost, og det
våde og kolde vejr er skyld i, at han kommer
bagud med alting, og det huer ham bestemt
ikke. Så bliver der bare rigtig travlt på et
andet tidspunkt.” Så lige nu ønsker jeg mig
allermest varme og solskin, så der kan
komme masser af jordbær i gårdbutikken”,
siger Dan, og er allerede på vej videre med
sine mange gøremål.
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