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Bankdirektør fik
Kanne Prisen 2016

Tirstrup skal have
et lyskryds - nu
...Debat

man er dårligt gående og/eller konfus.
Så nu håber jeg, at byrådet vil hjælpe Vejdirektoratet til at få lavet en sikker og
tryg passage for fodgængere,
som vil gå over Aarhusvej.
Med eller uden rollator. Og
eventuelt siddende i en kørestol.
Efter min opfattelse bør
Vejdirektoratet simpelthen
nu lave en lys-regulereret
(rød-grøn) fodgængerovergang. Den kan fx placeres ud
for Aarhusvej 35 og ellers ca.
150 meter længere mod øst.
Ved sidstnævnte placering
vil lyskurven også give en
hårdt tiltrængt regulering af
bil- og bustrafik i T-krydset,
hvor Ebeltoftvej munder ud i
Aarhusvej.
Og naturligvis skal fodgængerne have god tid til at
passere Aarhusvej, uden at
blive konfuse eller stressede.
Derfor skal der være »grøn
mand« i lyskurven mindst
20 sekunder ad gangen. Ikke
kun syv sekunder, før der bliver »rød mand« - sådan som
det desværre stadig er virkeligheden i to af kommunens
lyskurve på Hovedgaden i
Rønde.

AF OLE KRAGELUND
Moesbakken 22, Rønde

TRAFIK: Vejdirektoratet, dvs.
staten, bør nu lave et lyskryds midt i Tirstrup - især
for at sikre ældre fodgængere en tryg passage af Aarhusvej.
Jeg tænker primært på
de mange midlertidige beboere på Syddjurs Kommunes
rehabiliterings- og genoptrænings-center, som nu er
indrettet i det tidligere plejehjem, Vesterled, Aarhusvej 35.
Udover de mange udmærkede aktiviteter på stedet
bor her døgnet rundt op til
24 mennesker - hvor langt
de fleste er ældre og dårligt
gående. Typisk netop hjemsendt fra hospital, uden at
være helt klar til at flytte
hjem i deres egen bolig.
Kommunens 24 midlertidige boliger har mig bekendt
kun ét minus: Hvís man som
midlertidig beboer vil gå en
tur i Brugsen - eller til en kiosk - så SKAL man krydse
den livsfarlige Århusvej.
Jeg skriver livsfarlig, fordi det er virkeligheden, hvis
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Præsident for Soroptimisterne i Grenaa Karen
Kjeldgaard Rød overrækker de to donationer til
Joan Borroe (tv) og Helle Børsen Rosholm (th).

Soroptimisterne
donerer lokalt
GRENAA: Soroptimist International Grenaa rundede årets
aktiviteter af med to store lokale donationer på 10.000 kr. til
hver af de udvalgte modtagere.
Soroptimist International
Grenaa har i årets løb indsamlet midler via det traditionsrige loppemarked og det traditionelle modeshow, ligesom der i
år også er optjent et bidrag via
foredraget »En værdig død«,
der blev afholdt på Grenaa Bibliotek her i efteråret.
På soroptimisternes netop
afholdte novembermøde blev
der givet donationer til Julehjælpen i Grenaa og Skovtrolden, som udover begge at
være repræsenteret på denne
aften også har et løbende samarbejde og fælles kontaktflade,
idet begge yder hjælp til enlige
eller familier med børn, hvis
økonomi gør, at de har behov
for hjælp i årets løb.

Julehjælpen
Julehjælpen i Grenaa, der var
repræsenteret ved Helle Børsen Rosholm, er udtryk for en
samlet kirkelig indsats, hvor
familierne udvælges og godkendes af kommunen som
værende berettiget til hjæl-

pen. Grundet det nye kontanthjælpsloft er der flere og flere
familier, der bliver klemt økonomisk og dette føles specielt
hårdt op mod jul, hvor store
som små har særlige forventninger til højtiden.
Samarbejdet mellem Julehjælpen og Skovtrolden kommer netop i denne tid til udtryk, idet Skovtrolden kan
formidle kontakten mellem
Skovtroldens kunder og kirken, for at også de, der ikke
af sig selv tænker på kirken i
denne henseende, kan få del i
julehjælpen.
Joan Borroe fra Skovtrolden fortalte lidt om butikkens
hjælpearbejde og udtrykte begejstring for den modtage donationsydelse, som kan bidrage til at opfylde en drøm om
en bustur på to dage med en
gruppe udsatte børn og unge
til den kreative WOW-park ved
Skjern.
Skovtrolden samarbejder
også med Randers bl.a. omkring fremskaffelse af konfirmationskjoler i et rimeligt
prisleje, ligesom der arbejdes
med aktiviteter, såsom håndarbejde, syning o.l. for udsatte unge.

GRENAA: Hædersprisen i Grenaa Håndværker og Industriforening, Kanne Prisen, der
er opkaldt efter Søren Kanne,
gik i år til den forhenværende bankdirektør i Djurslands
bank, Ole Selch Bak.
»Du skal have dette års Kanne Pris, fordi du har støttet op
om mange byggerier i Grenå
og omegn i gennem tiden og
uden din opbakning var der
nok ikke altid kommet gang
i de forskellige projekter,« lød
noget af begrundelsen på årets
torskegilde i Grenaa Håndværker og Industriforening 3. november.
Ole Selch Bak, der stoppede
som bankdirektør tidligere på
året, nåede at være ansat 33 år
i Djurslands Bank, hvor han
var administrerende direktør
fra 2003 til 2016.
gun

Årets Kanneprisvinder Ole
Selch Bak (tv) og Tømrermester
Klaus Allermann. Privatfoto

Reception/foredrag i Pavillonen
GRENAA: Dansk Rock and Roll fejrer 60 års jubilæum i Pavillonen, og den gule bygning i Pavillonen fejrer 100 års jubilæum i år. Det fejres med en reception 14 nov. kl 19.00 i Pavillonen
Der er fri entré, og der bydes på et lille glas eller en kop
kaffe.
Pavillonen har en meget lang historie på den danske musikscene og rummer masser af historie, og det gør bygningerne også. Det fejres med receptionen, hvor Poul Nowack
(direktør på Memory Lane Rock museum) fortæller om den
første rockkoncert i Pavillonen og Trine Grejsen (leder af
Grenaa Egnsarkiv) beretter om den bygningsmæssige historie i Pavillonen. Der vil være en miniudstilling med effekter
fra dengang, og de kan efterfølgende ses i Pavillonens foyer.
pcb

Stort bordtennisstævne
GRENAA: Søndag 13. november kl. 9.-18.30 i Grenaa Idrætscenter holder BTK Grenå og DGI Østjylland bordtennis stævne,
AAT Cup Grenå.
Der spilles på 20 borde i opvisningshallen og med opvarmningsborde i træningshallen. Der skal
spilles mange kampe og dystes om flotte præmier. Der spilles
i alle aldersgrupper - såvel øvede, som uøvede.
»Kender du en som spiller bordtennis, eller er du bare nysgerrig på hvad vi laver, så kig gerne forbi Grenå Idrætscenter. Du er også velkommen til at komme og prøve vores tombola. BTK’s medhjælpere har indsamlet spændende gevinster
til vor tombola fra de lokale butikker i Grenå,« lyder det fra
klubben.
pcb

Børnenes tarv er
det vigtigste
...Debat
AF JYTTE SCHMIDT
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STEDET HVOR DU KØBER

SIKKERHEDSFODTØJ

VELFÆRD: Børnene er vores
fremtid, børnenes oplevelser præger dem resten af livet, især små børn har brug
for megen omsorg for at få
et godt liv som voksne. Hvis
de ikke får den fornødne omsorg kan det få vidtrækkende
konsekvenser for børnene og
for samfundet.
Vi ved at normeringen i
daginstitutionerne i Norddjurs er lav, vi ved at der i
Grenaa er et særligt pres på
daginstitutionerne, da der er
en del traumatiserede flygtningebørn, der har brug for
ekstra megen støtte, og det
går ud over de andre børn.
Hvorfor gør politikerne i
Norddjurs Kommunalbestyrelse ikke noget ved proble-

met? Er det for længe siden
de har hørt barnegråd?
Budgettet for 2017 er lige
vedtaget. Jeg sad i rådssalen og overværede beslutningerne. SF stillede et forslag
om at give 700.000 kr mere til
normeringen til flygtningebørnene som kun EL støttede. Mange gav udtryk for, at
de godt vidste, at der var et
problem med lav normering
i nogle af daginstitutionerne, men nu havde flertallet jo
indgået forlig og desuden var
pengene små.
Men børnene er jo det allervigtigste at give penge til.
Hvordan kan I politikere forsvare, at en pædagog er alene med 25 små børn fra 2-6
år?, som der står i Randers
Amtsavis den 3. november.
Forældrene har skrevet
breve, BUPL har slået alarm,
hvordan kan I politikere i
kommunalbestyrelsen lade
være med at gøre noget NU?

