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Timingen kan ganske enkelt ikke være bedre.

Print

Mail

Af Henrik Ask, heas@stiften.dk
Mandag den 2. marts 2015, 07:07
MOLS Timingen kan ganske enkelt ikke være

bedre.
Det vurderer formand Jørgen Ørgård fra
Borgerforeningen Mols samt distriktsrådet for Mols
og Helgenæs i forhold til arbejdet for et nyt
træfpunkt i Knebel for kultur, bevægelse og andre
aktiviteter.
»Der er ved at blive gjort klar til nye attraktive
udstykninger i lokalområdert. Samtidig rulles der i
øjeblikket fibernet ud på Mols, og det er en helt
afgørende ting i forhold til både bosætning og øget
erhverv. Så fundamentet for initiativet er bedre
end i mange år,« vurderer Jørgen Ørgård.
Borgerforeningens formand sidder i
forretningsudvalget for projektet med overskriften
»Mols i Udvikling«.
Dermed kommer han til at deltage i den endelige
prioritering af ønsker og idéer, når masterplanen
for udvikling og nybyggeri ved Molshallen i Knebel
skal endeligt vedtages. Masterplanen præsenteres
på et borgermøde, og derefter træffes
beslutningerne.
»Heldigvis har vi yderst kvalificeret hjælp af
konsulenter fra DGI. Allerede nu er der idéer på
bordet, som har fået os til at spærre øjnene op.
Der er rigtigt mange gode input i spil,« vurderer
Jørgen Ørgård.

SENESTE NYHEDER

Fra venstre formand Jørgen Ørgård fra Borgerforeningen
Mols samt distriktsrådet for Mols samt Helgenæs og
formand Søren Ibsen fra forretningsudvalget i Mols i
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Få Århus Stiftstidende mandag til søndag i 3
mdr. for 199 kr./md. - samlet pris 597 kr.
SPAR 582 kr. Abonnementet fortsætter til
normalpris, indtil det opsiges. KLIK HER!
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Få mere ud af Østjylland
Klub Østjylland giver dig lokale og unikke
oplevelser - læs mere her
email:

Grace Jones til NorthSide
AARHUS Et af firsernes helt store stilikoner, Grace
Jones, kommer til festivalen i Ådalen. Læs mere

Tilmeld

Synes godt om 3 personer synes godt om dette. Vær
den første af vennerne.

Skriv ny kommentar
Du kan kun kommentere på stiften.dk, hvis du er abonnent. Log ind eller køb dit abonnement here.

Kommentarer
Video: Det sker der med din bil i Europas
største, fuldautomatiske p-hus
AARHUS 540 biler i timen kan parkere i
P-anlægget under Dokk1, der lige nu testes af 150
bilejere. Prisen for den fuldautomatiske fornøjelse
Websitet anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne
bliver
information
20 ... Læsdeles
mere med tredjepart. Læs mere
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Erhvervslivet fik ingen løfter om parkering på Bispetorv
Kom med i Europas største fuldautomatiske p-kælder

Dynamo fra Tirstrup får hæder

Rumfart, musefælder og affald

TIRSTRUP Distriktsråd Rosmus har valgt Lene
Nielsen fra Tirstrup som årets ildsjæl. Læs mere

RYOMGÅRD 16.000 skoleelever dyster i
samarbejde, kreativitet, og naturfaglig viden, når de
mødes til Naturfagsmaraton i lokale sportshaller
over hele landet. Læs mere
◾ Ny teknologi og miljølinje på Rønde Højskole
◾ Nyt program fra Folkeuniversitetet ser dagens lys

SENESTE BILLEDSERIER

Regn truer festival
EBELTOFT Festivalplad

s i Ebeltoft kan ikke
lede regnvandet væk.
Der gav Ebelfestival et
minus i regnskabet for
2014, og nu arbejder
kommunen på at finde
en ... Læs mere
◾ Start på en uges
festivitas med æbler
◾ Ebelfestival bejler til de
unge

Fundament til et
nyt samlingssted
støbes

Borgerforening:
Timingen er helt
perfekt

MOLS 54 borgere på

MOLS Timingen kan

Mols har samlet
kræfterne for at skabe
et mødested i Knebel.
Første skridt på vejen
er en masterplan. Læs

ganske enkelt ikke
være bedre. Læs mere

mere

◾ Fundament til et nyt
samlingssted støbes
◾ Fundament til et nyt
samlingssted støbes

SYDDJURS Vægttab er

ikke målet for
deltagerne på det gratis
kursus i Syddjurs
Kommune. Her snakkes
langvarige
livsstilsændringer. Nyt
hold er lige begyndt.

KOLIND Over halvdelen
af klubbens 62
medlemmer dukkede op
til Kolind og Omegns
Fjerkræklubs
generalforsamling på
Ryomgård Hotel. Læs

EBELTOFT Vivi og
Henrik Frederiksen fra
Molskroen og
Molskroen Strandhotel
inviterer i foråret
beboere og personale
på plejecentre i
Syddjurs kommune til ...
Læs mere
◾ Molskroen skifter ud i
køkkenledelsen
◾ Hør om Egil Fischers
Ferieby i Femmøller

Læs mere
◾ Motion og
fællesspisning
◾ Løbere dyster i
nationalparken

Se billederne: Fra kælder til loft i Erhvervsarkivet
1 2 3 4 5 6

mere

◾ Borgerforening:
Timingen er helt perfekt
◾ Borgerforening:
Timingen er helt perfekt

Ældre til kaffebord
på Molskroen
Vægtstop-hold er
stor succes i
Syddjurs

Tilfredshed i
fjerkræklubben

Se billederne:
Mindehøjtidelighed på
Rådhuspladsen i
Aarhus

Se billederne: Der
flages på halv for at
mindes weekendens
terror-ofrer

Se billederne: AGF
vinder 2-0 over LMC i
Spanien

Se billederne: Let
træning inden kamp
søndag

Læserbrev: Er
Ebeltoft gøgeungen
i Syddjurs?
Uventet regning
indleder
spareøvelse
SYDDJURS Byrådet

bider i det sure æble.
Konsulenter skal hjælpe
med opgave, der
egentlig var givet til
kommunens direktion.
Stærk turbulens om
sagen. Læs mere

BORGERSERVICE "Kun
ne man ikke blot have
sat bygningen til salg og
på den måde måske
have tiltrukket nye
arbejdspladser til
kommunen?" Læs mere

Flere billedgallerier

◾ Byrådets pulje til
studieture er i spil
◾ Samlet byråd giver
grønt lys til
tilslutningspligt i
Nimtofte

DEBAT

Rent vand og ren samvittighed
LEDER Havde byrådet stået fast på, at
kolonihavefolket skulle lægge et engangsbeløb,
ville det givetvis have været med til at forhale
hele processen til ...
Læs mere

Time-lapse: 400 familiers hjem revet
ned - på 40 sekunder
BRABRAND Se time-lapse video, der på 40
sekunder viser hvordan tre blokke over tre
måneder blev revet ned. Nu skyder ny bydel
op.
Læs mere

LÆSERNE ANBEFALER

SENESTE WEBTV

LIGE NU PÅ
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Forældre går til modangreb
87 personer anbefaler dette.
Nationalpark vil udvide dreamteam
122 personer anbefaler dette.
Salget af rejser boomer i vinterferien
Elsebeth Sørensen anbefaler dette.

Alonso stadig sygemeldt - Magnussen
kører grandprix i Australien

Formand efter mistænkelige dødsfald:
Patienter kan være helt trygge

BT.DK Fernando Alonso kører ikke i

B.DK Nykøbing Falster er et patientsikkert

sæsonpremieren i Australiens Grand Prix. Læs

sygehus, lyder meldingen fra
regionsrådsformanden. Læs mere

mere

Århus Charter betaler parkeringen
1.299 personer anbefaler dette.
Fra pølsevogn til kaffebar
607 personer anbefaler dette.

Facebook - socialt tilføjelsesprogram

Find os på Facebook

stiften.dk

Ny rekord: Rema
1000 sælger for 10
mia. kroner
BUSINESS.DK Discount

kæden Rema 1000
satte ny rekord i 2014,
hvor omsætningen i
Danmark for første
gang rundede 10 mia.
kroner. Det viser
købmandskædens ...
Læs mere

Flere kommuner
afskaffer
bopælspligten for
at undgå tomme
huse
BUSINESS.DK For at
holde liv i samfundet i
yderområderne
ophæver flere
kommuner
bopælspligten og gør
det muligt for folk at
bruge huse som
fritidshuse. ... Læs mere

Kaya Brüel: Jeg ville
gerne være læge
B.DK Hun er aktuel
med forestillingen City
Singler, der slet ikke
handler om singlelivet.
Privat er hun sammen
med den samme på 19.
år, mor til to og ... Læs
mere

Synes godt om

5 oplevelser med
solformørkelse på
Færøerne

stiften.dk

B.DK 20. marts 2015

kl. 9:44 kan
astronomisk
interesserede se dag
blive til nat på
Færøerne. Her er fem
forskellige måder at
opleve solformørkelsen
på. Læs mere



1 t.

Det er rent James Bond. Kom med (din
bil) i Europas største, fuldautomatiske
parkeringshus.
I øjeblikket testes huset af 150 bilejere,
inden det er klar til åbning for alle.



TIP REDAKTIONEN

Del dine historier med os (og med alle andre...)
Dit navn

Skriv en besked

3.948 personer synes godt om stiften.dk.



Din adresse



Dit telefonnr

Upload et billede, et dokument eller et videoklip:

Facebook - socialt tilføjelsesprogram

File:

Gennemse...

Din E-mail

Jeg accepterer Berlingske Lokale Mediers betingelser.
Du kan også sende en e-mail eller en SMS / MMS med ordet "tipos" efterfulgt af din besked til 1929. Det
koster kun alm. SMS/MMS-takst.

Ordbekræftelse: *

(Bekræft vha. lyd)
Indtast de bogstaver du ser i billedet ovenfor. Hvis du ikke kan læse dem, indsend da formularen og et nyt billede vil blive
vist. Der er ikke forskel på store og små bogstaver.

Send

AOA.DK

Guide: 5 nye godbidder i Aarhus
AOA.DK Ender du altid de samme steder i
byen, når du går ud? På aoa.dk har vi her
samlet en håndfuld nyåbnede steder, hvor du
kan få lidt godt til ganen ...
Læs mere

GOSSIP

Jon Stewart forlader »The Daily Show«
UNDERHOLDNING Én af verdens mest
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Læs mere

SKØRT OG SKÆVT

Dansk dart-sensation: Jan Mølby slår
verdensmester
UNDERHOLDNING Jan Mølby skabte torsdag
aften en vaskeægte sensation, da han foran
5.000 løjerlige Liverpool-fans slog den tidligere
verdensmester Eric Bristow i ...
Læs mere

ALARM 112

Ballademager mødte op på
redaktionen: Undskyld!
SKANDERBORG En 22-årig mand mødte
mandag op på avisredaktionen for at sige
undskyld efter et voldsomt skænderi, der
vækkede en hel opgang søndag nat.
Læs mere

BILEN

Suzuki Vitara gør comeback. Bliver prisen
rigtig, er den et særdeles stærkt comeback.
Læs mere

REJSER

Charmerende og storslående skiløb i
Østrig
ØSTRIG Der er varierede pister og masser af
hygge i Bad Kleinkirchheim i det sydlige Østrig.
Området er berømt for de varme kilder, som
fylder bassinerne ...
Læs mere

DIGITAL

Sådan undgår du digital afpresning
SIKKERHED Se her hvordan du sikrer dig mod
de aktuelle trusler.
Læs mere

FRI

Derfor hader du rosenkål
FRI Kan du ikke lide kål og andre bitre
grøntsager? Så kan du skyde skylden på dine
gener, viser ny forskning.
Læs mere
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Mest kommenterede

Se billederne: Gamle Aarhus ...

46 nye lejligheder på Klostertorv

Alvorlige fejl i 115 boliger

»Jamen, jeg er frustreret«
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Århus Charter betaler parkeringen
Se Aarhus Kommunes største ...
Voksne mænd med drengedrømme
Saft og kraft til de store ...

FIK DU LÆST...

Bolig-revolution: Børn og ældre leger
sammen i Malling

Fordelagtig ordning i Berlin forlænges

Århus Håndbold delte i drama

AARHUS Samarbejdet mellem ejendomsudvikleren

MALLING Ældreboliger i Malling får børn i den nye

Jørn Tækker og Aarhus Billedkunstcenter
fortsætter frem til september 2016. Læs mere

HÅNDBOLD Århus Håndbold spillede 24-24 i knald
eller fald-kampen hjemme mod GOG lørdag
eftermiddag. Det bringer i første omgang hverken
slutspillet tættere ... Læs mere

Zofiaskolen som nærmeste nabo. De får indbyrdes
glæde af hinanden. Læs mere
◾ Ø-kommuner bliver rigere
◾ Klippekort til ekstra hjemmehjælp

◾ Den modvillige Godfather fra Lystrup
◾ Stor søgning til kunstnerophold i Berlin

◾ Skader generer Århus-spillere
◾ Knald eller fald i Arena

Foråret har glemt sit komme
Anmeldelse: På skovtur med vækstlaget
AARHUS Godsbanens nye billedkunstneriske

ØSTJYLLAND Slud og skyet vejr er, hvad foråret
disker op med mandag i Østjylland. Læs mere

kuratorteam styrker den faglige profil, men savner
brod. Læs mere

◾ Forårsvejret er på vej
◾ Våd weekend ender med opklaring

◾ Fordelagtig ordning i Berlin forlænges
◾ Kunstråd kaster kritisk blik på kulturen i Aarhus

Babyboom kan lure i horisonten
Kom med bag kulisserne på Svalegangen
- helt gratis
AARHUS Avisen inviterer 25 abonnenter på gratis
rundvisning på Svalegangen og action-komedie til
favørpris. Læs mere

REGIONEN Som finanskrisen letter, stiger antallet
af fødsler. Hvis økonomien reelt er kommet på ret
køl, kan vi komme til at se en fortsat vækst i ... Læs
mere
◾ Østjysk babyboom lurer

Krig om fred
ANMELDELSE Robert Goddard er tilbage med en
moderne forviklingshistorie om spioner, storpolitik
og sexede mænd og kvinder i Paris efter Første
Verdenskrig. Læs mere

»Måske kvinden også gerne vil have ros
og et blowjob«
INTERVIEW Kirsten Hammann, der er aktuel med
en næsten thriller-agtig parforholdsroman, elsker
det pinlige, ynkelige og ubehagelige og at skrælle
sine ... Læs mere
◾ Nedtur på første klasse

◾ Ny sal med plads til begejstring
◾ Klar scene - værsgo!

Sæt dig og få havluft i håret
Lokale årbøger bliver digitale

AARHUS Om lidt smelter byen sammen med
havet. I disse uger tager byggeriet ved havnen
form, så man nu kan se nye pladser med lange,
behagelige træbænke, ... Læs mere

Nedtur på første klasse

ANMELDELSE Kirsten Hammanns beretning om
Saras kvaler og selvhad er skrevet med en
veloplagt, desperat energi, der er både sjov og
korrektur på 100 års årbøger fra Århus Stift. Læs
foruroligende.
meremed tredjepart. Læs mere
mere
Websitet
anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer. Denne
informationLæs
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◾ Kunstsamling på vej på nettet
◾ Retten vil udvide i arkivbygning
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◾ »Måske kvinden også gerne vil have ros og et blowjob«

Pas godt på de polstrede stole
Internationalt navn til Grim Fest
BRABRAND Festivalen i Brabrand er klar med
årets program. Læs mere

AARHUS Kobbergryder, bedstefars ur, underlige
lamper i teak og helpolstrede lænestole. Der er nye
strømninger på vej indenfor boligindretning og
design. ... Læs mere

◾ Grim på den hyggelige måde
◾ En sød bid af Den Grimme

Se Aarhus Kommunes største
byggeprojekt fra oven
AARHUS Aarhus Luftfoto har været på vingerne og
fløjet en tur over både by og vand. Læs mere
◾ Dokk1 udvider åbningstiden
◾ Biblioteket venter bare på nøglerne

Østjysk babyboom lurer
Pas på de liderlige hankatte
AARHUS Foråret er lig med parring. Få steriliseret

din hunkat i en fart, advarer Dansk Dyreværn
Aarhus - vildkatte er på spil og to-tre kuld killinger
er ... Læs mere

ØSTJYLLAND I 2014 blev der for første gang i fire
år født flere børn end året før. I Favrskov
Kommune har de mange babyer overrasket
kommunen så meget, at ... Læs mere
◾ Babyboom kan lure i horisonten

Nye fællesskaber og varm suppe
AARHUS En flok unge århusianere serverede varm
suppe og fortalte om, hvordan man fremmer det
gode liv for unge mennesker Læs mere
◾ Et stigende antal unge våger frivilligt over døende
◾ Udenlandske kræfter hjælper århusianere

◾ Killinger dumpes til den visse død
◾ 1.000 vilde katte skal indfanges

Skanderborg overraskede tophold
HÅNDBOLD Skanderborg Håndbold hentede årets
anden sejr, da de søndag eftermiddag vandt 25-24
over Aalborg Håndbold. Læs mere

Madonna kommer til Herning i
november

◾ Skanderborg-profil ugens kanon på P3

Boliger med vandet drivende ned ad
væggene
KOLT-HASSELAGER Det regner ind i 45 nybyggede
boliger i Kolt og Elev. I et hus er der konstateret
skimmelsvamp. Beboere skoser boligforeningen for
smøl. Læs mere

HERNING Jyske Bank Boxen i Herning lægger

scene til, når popikonet Madonna til november
giver koncert i Danmark for fjerde gang. Læs mere
◾ Chuck Berry nægtede at bo i Madonnas suite

◾ Alvorlige fejl i 115 boliger
◾ Boligforening: Vi skulle have lyttet til lejerne

Århus Charter betaler parkeringen
AARHUS Det bliver gratis for kunderne i det
århusianske rejsebureau at parkere i Aarhus
Lufthavn. Læs mere

75: Dronningen kører i karet gennem
Aarhus

◾ SAS skal flyve for århusiansk charterselskab
◾ Charter-offensiv mod Aarhus giver gevinst

Naturens røgter

AARHUS Aarhus fejrer dronning Margrethe med en

AARHUS Hver skovtur er 25 kroner værd, og nu
skal Aarhus Universitets eks-rektor Lauritz B. Holm
Nielsen sørge for, at vi kommer mere derud. Læs

karettur gennem byen og 75 års-fødselsdags
hurra-hyldets på Rådhuspladsen onsdag 8. april.
Læs mere

mere

◾ Margrethe fejrer 75 års fødselsdag i Aarhus
◾ Se billederne: Sådan så det ud da Margrethe blev 70

◾ Naturstyrelsen fraråder skovture
◾ Sådan kan en grøn kile se ud

Kriminalforsorgsforening:
Tvangsfjernelse på kant med FNs
Børnekonvention

SAS aflyser kun enkelt afgang fra Aarhus
Lufthavn
TIRSTRUP SAS flyver normalt fra Tirstrup resten af
dagen. Den tidlige afgang blev dog mandag
morgen aflyst på grund af den aftale-stridige ...

AARHUS På tre punkter er Aarhus Kommunes
beslutning om at tvangsfjerne en 15-årig efter
mistanke om radikalisering i strid mod FNs
Børnekonvention, mener ... Læs mere
◾ Venstre: Klogt at tvangsfjerne 15-årig dreng
◾ Advokat: Terrorfrygten er gået i selvsving med
tvangsfjernelse

Istid i Nørre Alle
BYLIV Paradis Is delte traditionen tro gratis is ud.
For at markere at foråret er på vej. Læs mere
◾ Paradis Is overlever i Aarhus

Læs mere
◾ Få aflysninger fra jyske lufthavne
◾ SAS tager hul på ny uge med masser aflysninger

SK Aarhus’ slutspilsdrømme smuldrer
HÅNDBOLD Efter et nederlag i København har SK
Aarhus meget svært ved at nå slutspillet. Man
møder dog den direkte konkurrent til den gyldne
billet i næste ... Læs mere

Sang og dans i Hermans
AARHUS De dansede, jublede og sang med.

◾ SK Aarhus lander landsholdsspiller
◾ To point, videre til den næste

Mange børn var mødt op i Hermans for at opleve
en række af deltagerne fra MGP 2015. Læs mere

Alvorlige fejl i 115 boliger
KOLT-HASSELAGER Fejl og sjusk betyder, at helt
nye rækkehuse skal have skiftet tagbelægningen,
fastlår Byggeskadestyrelsen i rapport, der taler om
omfattende ... Læs mere
◾ Boligforening: Vi skulle have lyttet til lejerne
◾ Boliger med vandet drivende ned ad væggene

◾ Fra børnestjerner til Melodi Grand Prix
◾ Millioner af øjne på Ten Eyes
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