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Nørager og omegn. 
 
Navnet Nørager nævnes første gang i 1338 som Næragær. 
Dets betydning kan oversættes til ”den snævre” eller ”marken 
ved åen Nær”, som hentyder til Hevring å lidt sydøst for byen. 
 
Der er skrevet meget lidt om byen og sognet, men ved hjælp af 
de sparsomme kilder kan man få et glimtvis indblik i stedets 
historie og vilkår. 
 
Landskabet blev dannet under den sidste istid, (ca. 10.000 år 
før vores tidsregning) hvor isen trak sig tilbage i en ujævn linje 
fra Hornslet til Randers fjord, og det nordlige Djursland, som 
først blev isfrit, prægedes af en svagt skrånende 
smeltevandsflade. 
 
Nørager Sogn omkranses af land på de tre sider og Kattegat 
mod nord. 
 
Sognets areal er omkring 3000 ha. 
Meget tyder på, at området økonomisk og kulturelt har haft sin 
storhedstid i forhistorisk tid. 
 
Det nordlige Djursland var dengang en stor ø, afgrænset af 
Kolindsund mod syd. 
 

Vældige sandstorme omkring 
1500 tallet og en hævning af 
undergrunden bevirkede, at 
indløbet ved Hevringholm strand 
lukkede. 
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De bedste levebetingelser var ved kysterne, hvor der let kunne 
ryddes skov, og mulighederne for jagt, fiskeri og indsamling var 
gode. 
 
I Tustrup findes en gravplads fra Stenalderen, den såkaldte 
tragtbægerkultur 5200 år tilbage. 
 

På gravpladsen findes to runddysser og en imponerende 
jættestue, der regnes for Østjyllands største. 
 
I tilknytning til disse er der udgravet resterne af det, man tolker 
som et kulthus; en bygning uden ildsted, til ceremonielt brug i 
forbindelse med stenalderfolkets dødekult – faktisk en 
forgænger til Nørager kirke. 
 

Hevring å, der var en stor sejlbar flod på dette tidspunkt, 
passerer området i en dal. 
 

I oldtiden har der boet mange mennesker på egnen, dels tyder 
de mange stensatte begravelser på en vis velstand og ikke 
mindst en stærk kult. 
 
Om byens alder og opståen er der tilsyneladende ikke forsket 
videre i, men det er sandsynligt at tro, at der i middelalderen var 
en beskeden bydannelse, sikkert opstået i knudepunktet for 
flere af de veje, der også i dag tegner byen og knytter den 
sammen med de nærliggende lokaliteter, og ved en form for 
vadested eller bro over åen, den tidligere flod. 
 
Det ret begrænsede kortmateriale antyder, at bydannelsen op til 
begyndelsen af dette århundrede var koncentreret omkring 
Munkhusevej, bygaden, der løber syd for og parallelt med åen. 
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Her findes også i dag de smalleste matrikler, der grænser op til 
vandet, med de deraf følgende fordele. 
 
Kirken, der er opført i 1200-tallet, har langt op i tiden ligget lidt 
uden for byen, på en lille bakke, lige nord for åen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kort fra ca. 1850. 

 
 
Sognepræst i Gjesing og Nørager sogne, A. Bang indleverede i 
1743 en præsteindberetning. Heri står der bl.a.: 
>Nørager og Tustrup omfattede 10 gårde<. Om beboerne 
beretter præsten, at de er vante til og opdragede til at dyrke og 
forarbejde jorden og ikke udviser særlige talenter for andet end 
dette. 
 
I løbet af 1800-tallet steg befolkningstallet fra 357 i 1801 til 760 
i 1901. 
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Beboerforeningens start  
Af Christian Johnsen, formand. 

I januar 1969 var forsamlingshuset blevet ledigt, efter at det i ca. IO år 

var blevet benyttet som klasseværelse for skolebørn. 

Det var et stort savn ikke at have et sted, hvor man kunne samles. 

Derfor var opbakningen stor, da jeg, sammen med en kreds af beboere, 

indkaldte til et møde med sognets beboere og det daværende sogneråd. 

Kommunen var ved at reetablere den gamle gymnastiksal. Der var sat 

skillerum op, for at salen kunne bruges som klasseværelse. Men da 

Langhøjskolen var færdigbygget, havde kommunen ikke brug for 

huset længere, og derfor kunne beboerne igen få lov at benytte det som 

forsamlingshus. Vi mente jo, at der manglede toiletter, køkken og 

garderobe, og det var bl.a. det, vi ville drøfte med sognerådet. 

Mødet med sognerådet var positivt. Man drøftede forskellige 

muligheder og nåede til, at vi skulle oprette en forening, der kunne 

overtage den gamle gymnastiksal på rimelige vilkår. 

 

Sognerådsformanden, købmand Lauridsen, Gjesing, lovede på mødet 

at finde ud af, hvorledes det kunne arrangeres, - kommunen måtte ikke 

forære huset væk. Der blev nedsat et udvalg, som skulle finde ud af at 

danne en forening, som så kunne overtage huset, restaurere det og 

drive det som forsamlingshus. 

 

Udvalget arbejdede hurtigt. Der blev udarbejdet et sæt vedtægter til en 

beboerforening, og den 27. februar 1969 blev der indkaldt til stiftende 
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generalforsamling. Her blev Nørager Sogns Beboerforening dannet og 

vedtægterne godkendt. .Jeg blev selv valgt som formand, og ved det 

efterfølgende konstituerende møde, blev Gunnar .Jensen valgt som 

næstformand, .Jytte Laursen som kasserer. De øvrige 

bestyrelsesmedlemmer var Karen Fisker, Anders Olesen, Kaj 

Davidsen og .Johannes Jensen, Tustrup. 

 

Kontingentet blev sat til 5 kr., og der blev solgt 250 medlemskort det 

første år. Tegningen til tilbygningen på 100 m 2 , indeholdende stort 

køkken, garderobe, dame- og herre toiletter samt et fyrrum, blev 

udført af tømrermester Erik Fuglsang. Tegningerne blev godkendt af 

bestyrelsen. Aftalen med sognerådet om overtagelsen af 

forsamlingshuset faldt samtidig på plads. Aftalen gik ud på, at vi 

kunne overtage huset for 30.000 kr., rente og afdragsfrit. Der blev 

desuden bevilliget 10.000 kr. til nybyggeriet. Overtagelsen blev 

fastsat til den l. oktober 1969. 

Der blev afholdt en ekstraordinær generalforsamling den 19. marts 

1969, hvor bestyrelsen kunne fremvise tegning og overslag af 

materialeprisen og forhåbentlig få generalforsamlingens godkendelse 

til at optage de nødvendige lån i Vivild og Omegns Sparekasse. 

Arbejdet skulle udføres af frivillig arbejdskraft. Der skulle foretages 

en husindsamling af penge til byggeriet. 

 

Det blev et travlt efterår. Vi startede i september måned med at nedrive 

det gamle tønehus, vaskehus og et nedlagt vandværk, for derefter at 

grave ud til sokkel. M ange var i arbejde, så det gik hurtigt med at støbe, 

lave kloakker, for derefter at mure ydervæggene op af lecablokke, som 

Gunnar Jensen og Thorvald Rasmussen stod for. Træer blev fældet i 

skoven ved Holger Christiansen og Marius Nielsen, Bækkelund. Træet 

blev skænket af de to ovennævnte og blev brugt til lægter, brædder 

m.m. 
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Der var folk, der skovede træet, og andre der kørte det hjern til Rasmus 

Quist, der skar det op, så det var klar til brug. l. november var huset 

under tag, skillevæggene blev muret op og pudset. Murer, Johannes 

Nielsen lavede herretoilettet, Jens Møller klarede dametoilettet. 

Gulvene blev pudset, lofter sat op. Elarbejdet var overdraget til Holger 

og Ole Birk Nielsen, Vivild. 

Ved juletræsfesten den 28. december 1969 kunne vi tage gang 

garderobe og køkken i brug. 

Efter nytår blev der installeret centralvarme af smed, Aage Andersen, 

som også monterede toiletterne. 

Køkkenbord og skabe sørgede Erik Fuglsang for samt gulvbelægning 

i køkken og gang. 

 

Så var det damernes tur til at male og tapetsere det hele, og dermed 

var et stort arbejde færdiggjort. Et flot resultat blev der ud af 

anstrengelserne, hvor så at sige alle Nørager 's beboere havde givet et 

bidrag, enten i form af arbejde eller ved at give penge. Indsamlingen 

gav næsten 10.000 kr. 

 

Den 21. marts 1970 var der indvielsesfest, hvor 125 deltog i 

festmiddagen, der blev holdt taler, og der blev sunget. 

Af Nørager 's håndværkere og handlende fik vi et flag. Flagstangen fik 

vi af Løvenholmfonden. Vi har siden den tid slidt 2 flag op, - det 

fortæller noget om, at det bliver brugt. 

 

Før indvielsesfesten havde vi købt kopper, tallerkener, bestik, glas, 

skåle og fade til 150 personer i Assentoft Brugs, der havde brugt det 

til udlejning. Prisen for det hele var 4.500 kr., - en god investering, 

som sammen med de pæne lokaler og det store køkken, var med til, at 

efterspørgslen på forsamlingshuset blev stor. Det gav jo penge i 

kassen, hvilket er en af årsagerne til, at vi i dag har et så godt som nyt 

forsamlingshus, vi alle er stolte af at kunne byde til fest i her ved 25 

års jubilæet. 
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LANDSBYBILLEDE  

Forretningslivet i Nørager før og nu 
 

Af Anna Nyholm Jensen 

 

 

Da vi for mange år siden kom her til byen, var 

bybilledet et ganske andet. Byen var præget af mange små forretninger. 

Jeg vil her give et indtryk af, hvor mange der i virkeligheden var. Men inden 

vi nåede hertil med rutebil fra Randers, var vi blevet godt »rystet«. Der var 

grusvej fra både Vivild og Gjesing og næsten helt ind til byen. 

Disse veje var fyldt med huller og store sten. Når der skulle bruges fyld til at 

jævne med, havde vi to vognmænd her i byen, der sørgede for dette. Den ene 

var Søren Andersen og den anden »Bette Jens« (Jens Kvist). De fungerede i 

mange år, indtil Jytte og Sigfred Laursen overtog dette foretagende. 

Men langs vejene lå der dynger af både grus og sten. Ofte så man mænd 

sidde ved disse stendynger, de »slog sten«, som man kaldte det. Dette var 

noget, som mange før i tiden prøvede, - et ikke særligt eftertragtet job. Men 

det gav jo brød på bordet. 

Der var mange, som havde et godt håndelag for dette, det skulle de nok 

ligesom forstå, for at få en dagløn ud af det. Jeg husker købmanden, som vi 

købte af, fortalte, han også havde »slået sten«, men nar det var aften, havde 

han ikke flere sten, end der kunne være i hans hat. Resten lå spredt ud over 

hele grusgraven. Men han var så heldig, at der var en murer her i byen, 

Christian Laursen, hed han, som kunne lære ham kunsten udi dette fag. 

 

På dette tidspunkt var der både murer og tømrer her i byen. Mureren var som 

sagt Chr. Laursen, tømmeren Rasmus Qvist. Rasmus var en stabil og dygtig 

håndværker, som alle havde tillid til. Han var eneste tømrer her i flere år. 

Senere etablerede Erik Fuglsang sig, - også han var en dygtig og energisk 

håndværker, der satte sit præg på byen. Hans forretning gik strygende, indtil 

sygdom tvang ham til at stoppe. 

Samme år, som vi kom her til Nørager, fik byen også en anden tilflytter. Det 

var smeden. Anne Marie og Aage Andersen overtog smedeforretningen efter 

Ruth og Sigfred Nielsen. 

Smeden har dygtigt drevet dette værksted indtil nu, og hos Aage står porten 

stadig på klem. 
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Af andre forretninger kan nævnes to slagterforretninger. Den ene lå på 

Hjørnevej, den anden på Mejerivej. Den på Hjørnevej var Anna og Peter 

Såby ejer af. To gange om ugen kørte Peter Såby rundt i byen og omegnen i 

sin gamle Citroen og solgte kød fra bilen, mens Anna passede forretningen 

derhjemme. Karen og Bjørn var indehavere af slagter forretningen på 

Mejerivej. En nydelig lille forretning hvor Karen holdt både kødvarer og 

lokaler i fineste orden. Senere blev denne forretning overtaget af Sigrid og 

Aksel Jensen, som drev den i en del år, indtil Sigrids helbred svigtede. 

 

Der var også to brødudsalg. Der var Veronika »henne i kælderen« , som vi 

sagde. Det var den, der senere blev overtaget af Inge og Gunnar Jensen. Her 

kunne man købe frisk brød, is, øl, sodavand m.m. Der var åbent hver eneste 

dag fra morgen til hen på aftenen - hele ugen. 

Det andet brødudsalg lå på Mejerivej. Det var Helga og Carl Jensen, der 

ejede det. Samtidig passede de byens fryseboks. 

 

På Mejerivej havde det gamle mejeri til huse. Det var Jenny og H. C. 

Andersen, der bestyrede det. Her kunne byens borgere købe mælk hver 

morgen fra kl. 7.30 til kl. 10.00. Om sommeren også mellem kl. 16.00 - 

17.00. 

På dette tidspunkt var der ikke badeværelse i et hvert hjem, så mejeriet 

fungerede også som hele byens badeværelse. Her kunne man få sig et 

ugentligt bad. 

 

Taxa var der også her i Nørager, det var Alice og Børge Rasmussen, der ejede 

denne. Mange af os husker jo sagtens, hvordan Børge kørte fra hus til hus for 

at hente vores børn, når de skulle til boldspil. Børnene var meget glade for 

Børge, men havde også respekt for ham. Samtidig med taxaforretningen 

havde de i mange år salg af hårde hvidevarer, gasdepot og meget mere. 

Desværre gik Børge alt for tidligt bort. Men Alice drev dygtigt forretningen 

videre, godt hjulpet af børnene Gitte og Frank. 

Nu har Alice overdraget foretagenet til Gitte og Knud Erik Elgård, som er 

gået igang med lyst og iver. Vi håber alle, der i mange år fremover vil være 

taxa i byen. På Munkhusevej lå også et cykelværksted. Anders Hausborg 

reparerede cykler og andre ting, der kunne falde ind under hans kunnen. 

Imens sad hans kone Karla inde i stuen og syede fine kjoler til byens damer. 
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Så var her en brugsforening. Midt i centrum lå den. En, efter den tid stor 

forretning, med en mægtig omsætning. Der var på det tidspunkt, foruden 

uddeler Andreasen, 4-5 medhjælpere. 

Vi forhørte os, inden vi kom her til byen. Vi fik oplyst, at det var en af de 

største brugsforeninger på Djursland, hvis det ikke var den største. Jeg vil 

nok sige, at vi blev mere frarådt end anbefalet at rejse hertil. Men Bent og 

jeg vovede springet, og heldigvis blev der opgangstider. Tiden var med os 

ligesom med alle 

andre, der startede op på det tidspunkt. Der var to forretninger her i huset. 

Købmand Hausborg var startet op som herrefrisør. Da vi så overtog butikken, 

foreslog han mig, at jeg også skulle drive frisørforretning. For som han 

sagde: »Det er nogle gode penge at tjene<<. Jeg blev nu ikke millionær af 

den forretning, - 75 øre for børn og 1,25 kr. for voksne. 

 

I selve købmandsforretningen var der ikke det store udbud af varer, og som 

følge deraf en lille omsætning. Butiksarealet var på 30 m 2 , alt var malet 

mørkegrøn. Midt i butikken var der en disk hele vejen igennem. Fra loftet 

dinglede ting og sager ned, som var ophængt i kroge. På hylderne var der 

forskellige varer. F.eks. husker jeg, at der på den øverste hylde stod 

gummistøvler og på den næste hylde grønærter i dåse. Det betød ikke så 

meget med varernes place ring dengang. 

Ellers var der gammelt inventar, kaffemølle, vægt på disken o.s.v. I årene 

fremover udvidede vi med jævne mellemrum, indtil vi i 1975 byggede den 

forretning, som ligger her i dag. 

Men tiden går, og en skønne dag når også vi den alder, hvor vi må sige tak 

for tiden, der gik. Men vi ønsker af hele vort hjerte, der må komme nye 

veluddannede kræfter til, som vil gøre alt for, at der også fremover vil være 

købmandsforretning i Nørager. 
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                                      Nørager skole 1893 

  

                                      Nørager 1946-55 
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                                             Nørager mejeri ”Bangskilde” 

 

                     

                                                         Nørager 2005 
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Nørager  

Befolkningstal fra Nørager viser, at byen vokser.I 2006 boede der 

282 mennesker i Nørager. I Norddjurs kommunes 

befolkningsprognose fra 2006 står der, at det forventede antal 

indbyggere i Nørager pr. 2016 er 316. I 2018 er der 318 indbyggere, 

alt imens de sidste byggegrunde bliver bebygget i 2019. 

I byen findes både beboerforening, boldklub, ældreklub, madklub, 

knallertklub og Nørager og omegns aktive nørklere. Vi har også både 

købmand, delebil, forsamlingshus, børnehave og multihal foruden et 

ret stort antal virksomheder og selvstændige. Tal fra 2016 fortæller 

at de 4 store virksomheder i byen: L-tek, BK Teknik, MK Stål & 

Maskinteknik og Frema beskæftiger 200 ansatte. 

 

 

 

Multihallen, delvist opført med frivillig arbejdskraft i 2014. 



16 
 

 

 

Nøragers delebil sponsoreret af virksomheder i byen på initiativ af lokale 

ildsjæle bla. Bodil Andresen, Annette Pedersen, Niels Erik Yde mf. 

 

Forretninger i og omkring Nørager anno 1994 

Spar købmandenv/Annaog Bent Nyholm Jensen ' Nørager Stofv/Jonna 

Rasmussen ' Nørager Taxi og Turist v/Gitte og Knud Erik Elgård • B.K. 

Teknik og smedie vi Bjarne Knudsen ' Tømrermester Bent Hovmann 

Nielsen ' Murermester Bent Johnsen vi firma Hans Ulrik Jensen ' 

Entreprenør Karl Kristensen ' Djurs Lys og Dekorationer ' Pottehuset v/Ase 

og Troels Kvorning ' Transpotter ApS v/Solveig Rasmussen ' Ib 

Kofoed/stentøj ' Mark Stevens/pottemager. 
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Links til artikler: 

Byen der købte sin købmand: 

http://www.noeragerdjursland.dk/cms/koebmandens-side/126-byen-der-kobte-

sin-kobmand 

Indstilling til årets landsby 2008: 

https://stiften.dk/norddjurs/Noerager-er-bedst-paa-Djursland/artikel/57160 

Årets landsby 2013: 

https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/27-02-2013/1930/arets-landsby-norager 

https://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/noerager-fremtidens-

vinderlandsbyer 

Plan om lukning af børnehaven: 

http://norddjurs.lokalavisen.dk/redaktionen_anbefaler/2016-04-29/Exit-

N%C3%B8rager-B%C3%B8rnehave-en-katastrofe-1000516.html 

Kommunen og byggegrunde i Nørager: 

http://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2014-12-20/Byggegrunde-Er-

kommunen-klar-til-at-rykke-i-N%C3%B8rager-1474367.html 

25 år med erhvervsliv i Nørager: 

http://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2016-11-16/25-%C3%A5r-De-fantastiske-

4-hylder-N%C3%B8rager-1090439.html 

Nyholmvej, ny vej i Nørager opkaldt efter købmand: 

http://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2018-02-12/-N%C3%B8rager-opkalder-

vej-efter-byens-elskede-k%C3%B8bmand-2027284.html 

 

http://www.noeragerdjursland.dk/cms/koebmandens-side/126-byen-der-kobte-sin-kobmand
http://www.noeragerdjursland.dk/cms/koebmandens-side/126-byen-der-kobte-sin-kobmand
https://www.tv2ostjylland.dk/nyheder/27-02-2013/1930/arets-landsby-norager
https://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/noerager-fremtidens-vinderlandsbyer
https://www.livogland.dk/vidensbase/projekter/noerager-fremtidens-vinderlandsbyer
http://norddjurs.lokalavisen.dk/redaktionen_anbefaler/2016-04-29/Exit-N%C3%B8rager-B%C3%B8rnehave-en-katastrofe-1000516.html
http://norddjurs.lokalavisen.dk/redaktionen_anbefaler/2016-04-29/Exit-N%C3%B8rager-B%C3%B8rnehave-en-katastrofe-1000516.html
http://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2014-12-20/Byggegrunde-Er-kommunen-klar-til-at-rykke-i-N%C3%B8rager-1474367.html
http://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2014-12-20/Byggegrunde-Er-kommunen-klar-til-at-rykke-i-N%C3%B8rager-1474367.html
http://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2016-11-16/25-%C3%A5r-De-fantastiske-4-hylder-N%C3%B8rager-1090439.html
http://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2016-11-16/25-%C3%A5r-De-fantastiske-4-hylder-N%C3%B8rager-1090439.html
http://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2018-02-12/-N%C3%B8rager-opkalder-vej-efter-byens-elskede-k%C3%B8bmand-2027284.html
http://norddjurs.lokalavisen.dk/nyheder/2018-02-12/-N%C3%B8rager-opkalder-vej-efter-byens-elskede-k%C3%B8bmand-2027284.html
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Beboerforeningens bestyrelse igennem 50 år: 

 

Formand: 

1969-85      Christian Johnsen 

1985-86      Verner Nikolajsen 

1986-89      Kaj Jensen 

1989-91      Frans Maribo Pedersen 

1991-2000 Christian Johnsen 

2000-08      Bjarne Knudsen 

2008-10      Marianne Fisker 

2010-11      Niels Erik Yde 

2011-13      Bjarne Knudsen 

2013-17      Pauli Jensen 

2017-          Trine Fisker 
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Fremtiden ! 
 

Af Christian Johnsen. 1994. 

 

Ved oprettelsen af Nørager Sogns Beboerforening blev grundstenen 

lagt for Nøragers fremtid. Beboerforeningen har været medvirkende 

til, at Nørager ikke er en soveby som så mange andre byer af den 

størrelse. 

En anden årsag til, at der stadig er liv i byen og omegnen, er Nørager 

Boldklub. 

For år tilbage var det pigehåndbolden, der placerede Nørager på 

landkortet. I de senere år er både håndbolddamerne og fodboldholdene 

kommet godt med. Mange frivillige og ulønnede trænere/ledere har 

lagt et meget stort arbejde på fodbold- og håndboldbanerne siden 

Boldklubbens start i 1954. 

En anden grundsten i Nøragers historie. 

 

Den tredie grundsten blev Iagt i 1990, da Nørager Sogns Beboer 

forenings Udviklingsselskab ApS blev dannet. Formålet var 

oprettelsen af en børnehave og aktivitetshus. 

Her er et af redskaberne til at skabe fremtiden for Nørager, eventuelt 

gå ind og støtte/drive virksomheder af en eller anden art. Den kedelige 

udvikling, vi har set de sidste 30 år med lukning af skole, mejeri, 

brugsforening, slagter, brødudsalg og nedlægninger af landbrug m.m., 

skulle gerne vendes, så der stadig sker en udvikling i byen. 

 

Rougsø kommune har ikke siden sammenlægningen i 1970 og frem til 

1985 arbejdet særlig meget for udviklingen af Nørager. 

Udstykningen af byggegrunde på Lupinvej og Kløvervangen er sket 

på privat initiativ. Retfærdigvis skal det nævnes, at kommunen de 

senere år har udlagt erhvervsgrunde og købt arealer til 

parcelhusgrunde. 
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1 1991 blev den første virksomhed etableret på det nye område. Vi 

håber, det bliver til flere i de kommende år. 

3 almennyttige boliger blev af Lejerbo opført i 1989, og der er 5 mere 

på vej her i 1994. Boligerne bliver indrettet således, at de kan benyttes 

af både handicappede og ældre mennesker. Dette giver mulighed for, 

at også den gruppe borgere kan blive boende i det område, de nu en 

gang har valgt. Dette er noget, Beboerforeningen har arbejdet hårdt 

for, og nu kommer belønningen. 

 

Hvad vil fremtiden byde på? 

Det afhænger i høj grad af beboerne og deres initiativer. Der skal 

fortsat gøres et stort stykke arbejde. Nye tanker og ideer skal være med 

til, at Nørager fortsætter med at være på landkortet. 

 

 

Drømme og ønsker for fremtiden i Nørager. 

Af Heidi Pasciak 2019. 

Jeg var ikke født, da Nørager beboerforening blev til i 1969, men har fulgt 

med på sidelinjen siden 1977. 

Der har været mange kampe for at bevare og udvikle byen. Uden disse 

kampe havde der ikke været det erhvervsliv, der er i dag, købmand, 

børnehave, multihal osv. Alle disse kampe er blevet kæmpet af frivillige, 

der har troet på og fortsat tror på, at der er plads til udvikling i Nørager. 

Der er blevet bygget parcelhuse, bygget et stort erhvervsområde op, 

bygget lejeboliger, udviklet købmand, børnehave og forsamlingshus, 

opført ferieboliger, og så er der kommet fibernet, så Nørager også kan 

være med mht hjemmearbejdspladser og andre nye tiltag. Der er sket 

meget i Nørager gennem 50 år, og der skal forsat ske meget, hvis Nørager 

skal fortsætte den gode udvikling. 

Nørager har stået overfor mange udfordringer, lukning af købmand og 

børnehave har været 2 store udfordringer. Lukning af købmanden var 



21 
 

heldigvis i byens egne hænder, hvorimod lukning af børnehaven er et 

tilbagevendende problem, når kommunen skal spare penge. 

Men der har også været udfordringer mht at udvikle erhvervslivet og 

byggegrunde, heldigvis er en del lykkedes. Disse udfordringer fortsætter 

dog. 

At Nørager vokser kan der ikke herske tvivl om. Alle byggegrunde og 

erhvervsgrunde er optaget. Kampen om nye byggegrunde beliggende på 

kommende Nyholmvej tog desværre en uventet drejning i løbet af 2018 

pga kommunens dårlige økonomi. Kampen fortsætter dog både for at få 

flere byggegrunde, men også erhvervsgrunde til byen.  

Udover grunde er drømmen at få lavet et torv, der kan agere 

samlingspunkt for borgerne. Et sted med mulighed for forskelllige 

aktiviteter, men også et pænt centrum med mulighed for at mødes. 

Nørager kan igen i 2019 præsentere et bredt program af aktiviteter, 

foruden alle de sports- og motionstilbud der findes i Nørager Boldklub. Alt 

dette kan kun lade sig gøre pga alle de frivilige, der lægger timer, dage og 

kræfter i at få det hele op at stå. Det er håbet, at vi til stadighed kan finde 

de frivilige i og omkring Nørager, så der fortsat kan være oplevelser på 

programmet for alle. 

Busforbindelserne i Nørager bliver også ændret i den nærmeste fremtid, 

der kæmpes for at det får så lidt indflydelse som muligt, og at der fortsat 

vil være mulighed for at komme både til Randers og Grenå. Men kun tiden 

vil vise de færdige busplaner, men alfa og omega er, at vores børn og unge 

skal have mulighed for at komme til og fra uddannelser, hvis vi fortsat skal 

have vækst i byen, delebilen kan måske være med til at løse nogle 

problemer, men der skal helt sikkert også kigges på andre alternative 

løsninger på længere sigt. 

Jeg er sikker på, at den gode udvikling i og omkring Nørager nok skal 

fortsætte, og at Nørager fortsat findes på verdenskortet. 
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Arrangementer i Nørager i 2019 

D. 1. marts Fastelavnsfest  

D. 12. april Fællesspisning v/ madholdet Herren 

D. 14. april Store rengøringsdag   

D. 25 maj Anne Dorthe Michelsen og Maria Bramsen 

koncert ( med støtte fra Elrofonden, ELRO dage) 

D. 23. juni Sct. Hansfest 

Fra onsdag d. 3 – søndag d. 7. juli Sommerfest (uge 27) 

Fra torsdag d. 1 – søndag d. 4 . august Store badedag  (uge 

31) 

D. 29. september Høstfest & Revy ( Jubilæumsudgave)   

D. 13. december Luciaoptog 

D. 16. december Juletræsfest 

 

Arrangementer bliver løbende lagt ind på hjemmesiden: 

http://www.noeragerdjursland.dk 

hvor du altid kan holde dig opdateret om arrangementer, 

tidspunkter, programmer og andet i og omkring Nørager. 

 

 

http://www.noeragerdjursland.dk/
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Leje af forsamlingshus: 

Nørager Forsamlingshus 

Munkhusevej 6, Nørager 

8961 Allingåbro 

Udlejning af forsamlingshuset 

Linda Eldrup 

Tlf.: 86 48 66 82 · Mobil: 29 86 12 67 

Priser på udlejning 

For medlemmer af beboerforeningen: 

Leje: 1.000,- kr. + miljøafgift: 200,- kr. + pr. kuvert: 4,00 kr. 

For ikke medlemmer af beboerforeningen: 

Leje: 1.500,- kr. + miljøafgift: 200,- kr. + pr. kuvert: 4,00 kr. 

Depositum: 500,- kr. 

(Miljøafgift dækker udgifter til renovation og vand) 

 

Møder & kaffeselskaber 

Leje: 800,- kr. 

 

Endvidere kan vi oplyse at det er muligt at bestile sine varer til 

festen m.v. hos Spar-købmanden i Nørager, tlf.: 86 48 63 26, 

som så vil levere varerne i forsamlingshusets køkken. Når festen 

er slut kan øl vin og vand som er i overskud returneres hos 

købmanden. Varerne bedes venligst bestilt en uge før festen. 

 

I Nørager Forsamlingshus kan der dækkes op til 135 personer, 

der er hvid porcelæn og man kan stille bordene på mange 

forskellige måder alt efter hvor mange der skal dækkes op til. 

Der er også hvide 2 og 3 mands borde. 

Der er handicap-venlige toiletter og der er ingen problemer med 

at komme ind og ud af huset med en kørestol. 

Køkkenet har opvaskemaskine, varmluftovn, gaskomfur med 6 

blus, mikrobølgeovn, røremaskine og det nødvendige af gryder, 

potter og pander. 

   Der er en stor køler i køkkenet. Vi har en fryser og et stort øl og 

vand skab. 

Der er gode parkerings forhold og en legeplads til børnene. 
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Følg Nørager og omegn på: 

http://www.noeragerdjursland.dk 

Følg Nørager Beboerforening på Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/184629647232

6780/?ref=br_rs 

Følg Nørager Boldklub på Facebook: 

https://www.facebook.com/N%C3%B8rager-

Boldklub-425836317472372/ 

http://www.noeragerdjursland.dk/
https://www.facebook.com/groups/1846296472326780/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1846296472326780/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/N%C3%B8rager-Boldklub-425836317472372/
https://www.facebook.com/N%C3%B8rager-Boldklub-425836317472372/

