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BESTIL EN FLAGALLE
Smedebakken: 300 kr.
Hele byen: 700 kr.

Mindeord for
Niels-Ole Knoblauch
Af Linda Oddershede, tidligere skoleleder på
Virupskolen.

Tag kontakt til:
Anders Bach: 22 45 81 83
Martin Jensen: 86 2252 24

RISHØJGÅRD
FARMSHOP
Årstidens frugt & grønt
Blomster
Slik uden tilsætningsstoffer
Helsekost
Dyrefoder - også økologisk

Mejlbyvej 136, 8250 Egå

Tlf. 86 22 01 66
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Selv om Niels-Ole havde rigeligt at
gøre i et travlt arbejdsliv og omfattende
familie- og fritidsliv, var han dybt engageret i Virupskolen. Hvem andre end
han ville være aktiv i 16 år som formand
for skolebestyrelsen?
Han havde tillid til, at skolens ansatte
varetog den daglige drift på bedste vis,
og han havde flair for, at principper
og handleplaner er to forskellige ting.
Principperne skulle skolebestyrelsen
formulere, men handleplanerne var
lærernes og pædagogernes gebet. Med
sin personlige fortolkning af formandsansvaret bidrog Niels-Ole i høj grad til,
at der var god stemning og god vilje til
stede i samarbejdet. Walk the talk, det
gjorde han selv!
Niels-Ole havde ikke meget til overs
for akademiske diskussioner og filosofiske betragtninger, der ikke havde et
handlingsperspektiv i sig. For ham var
det helt i orden at have en mening og en
ide, hvis man ellers var villig til at sætte
noget ind på den i praksis.
Der var da også i de år masser af muligheder for skoleudvikling, både i kommunens temaforsøg og i det statslige såkaldte 7-punkts program, og Virupskolen
var med på det meste. Skulle der tages
imod delegationer fra Undervisningsministeriet eller bedes om foretræde for
kommunale udvalg, var Niels-Ole klar og
mødte frem med stærke argumenter.
Jeg husker med glæde alt det, der var i
gang med bl.a. Den Musiske Dimension,
Det grønne Islæt, Det gode Liv, Åben
Skole, Kombi-biblioteket, cykelstier,
idrætsfaciliteter og udbygning af skolen
med 8. og 9. årgang.
Især bankede
Niels-Oles
21-01-2014
23:46:26 hjerte for
Åben Skole. Det betød meget for ham, at
skolen var byens kulturcenter, der knyttede bånd mellem generationer, familier
og grupperinger. Niels-Ole og Agnethe

Niels Ole Knoblauch var i en årrække kaptajn for Team
Rynkeby Østjylland, der ud over den årlige cykeltur til Paris
indsamlede masser af penge til fordel for kræftramte børn.
For den indsats blev han i 2013 kåret som Årets Motionist på
Danish Bike Award i Cirkusbygningen i København.

deltog altid og var organisatorisk og
praktisk ansvarlige, når der blev arrangeret familieture i det fri, skiture til Norge,
fællesspisning, store teaterprojekter m.v.
Vi skylder Niels-Ole stor tak for, at
Virupskolen blev den gode skole, den
er. Hans aldrig svigtende engagement
og opbakning betød, at man også selv
var villig til at yde lidt mere. For mig
personligt blev han en ven for livet. Et
liv, der for hans vedkommende blev for
kort. Jeg vil mindes ham med varme og
taknemmelighed.

Få din annonce med i
det næste nummer af

FOLK I HJORTSHØJ
En annonce som denne
koster kun kr. 280,00
...og du fik jo øje på den
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Så kan vi endelig spise
sammen igen!
”Fællesspisning” står der på to små
skilte over to af de store skabe i Virupskolens spritnye lokale til hjemkundskab, også kaldet skolekøkkenet.
Disse skabe skal i fremtiden rumme
fællesspisningens store gryder, fade,
skåle, knive og andet nødvendigt udstyr
til madlavning og servering. Og dermed
kan vi genoptage en tradition, som går
over 30 år tilbage i tiden, nemlig om at
lave mad og spise sammen på Virupskolen hver onsdag i to perioder af året.
Det har vi glædet os meget til!
Fællesspisningen holdt pause i det
meste af 2019 på grund af skolens
ombygningen, herunder flytningen af
skolekøkkenet, som fællesspisningen gør
brug af. Dog mødtes vi et par gange for at
spise medbragt eller indkøbt mad – for
selskabets skyld.
Men nu, hvor ombygningen er slut,
kan vi igen både kokkerere og spise i fællesskab. Og det under stærkt forbedrede
forhold, idet det nye skolekøkken nu
befinder sig lige ved siden af Skoletorvet,
hvor vi spiser maden. Hidtil har vi jo
skullet transportere maden ad gange og
trapper eller elevator nede fra skolekøkkenet i skolens fjerneste hjørne.
Så det glæder vi os også til!

Som sædvanligt begynder fællesspisningen i den første uge efter efterårsferien og forløber hver onsdag indtil
udgangen af november, hvor vi slutter
med julemiddag. Første spisning bliver
altså onsdag den 23. oktober kl. 18.30.
I den nærmeste tid bliver kokkeholdene for efterårets spisning sammensat af
folk, som har deltaget før. Men det skal
understreges, at fællesspisningen ikke er
en lukket klub – alle er velkommen til at
deltage. Fællesspisningen har for mange
tilflyttere været vejen til at lære byen og
byens mennesker at kende.
Hold øje med plakaten i Brugsen,
hvor der også betales for at deltage i
spisningen. Tilmelding og betaling skal
ske senest dagen før, altså tirsdag den 22.
oktober kl. 17.
Vel mødt til fællesspisning.
Lars Bødker Smitt

ANNONCER
Økonomi: Kurt Elmstrøm
ANNONCEPRISER
1/12 side: 280,2/12 side: 550,3/12 side (en række): 725,4/12 side (1 lodret spalte): 880,6/12 side (1/2 side): 1100,8/12 side (2/3 side): 1225,9/12 side (3/4 side): 1275,Hel side: 1300,Bladet udkommer 4 gange årligt omkring 15.3, 15.6, 15.9
og 15.12
DEADLINE for næste blad er
d. 8. november 2019
Mail til redaktionen sendes til:
Jes Lemming
jeslemming50@gmail.com

Der blev gået til makronerne i fodboldturneringen ved årets sommerfest. Foto: Poul Nyholm
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Vocal Line sætter
Hjortshøj på Europakortet

Priser og anerkendelser drysser ned over koret Vocal Line og korleder Jens Johansen. Som
vinder af European Choir of the Year, blev koret kendt langt ud over Europas grænser. Folk i
Hjortshøj har talt med Jens om oplevelsen og det livsprojekt Vocal Line har været for ham.
Af Jes Lemming
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Det var fuldstændigt uvirkeligt...
- Vi tog til det europæiske “Melodigrandprix for kor” i Gøteborg med det
mål at komme i finalen, fortæller Jens
Johansen. Jeg ville på forhånd være
himmel henrykt, hvis dét var lykkedes
- så ville alt være opfyldt. Jeg synes, det
var fuldstændig uvirkeligt i det øjeblik,
jeg stod med trofæet i hånden, men det
var en meget stor euforisk glæde, da jeg
først lige fattede, hvad det gik ud på.
Det var egentligt først bagefter, da Jens
så TV-udsendelsen at det gik op for ham,
hvor stort det var. Han hæftede sig bl.a.
ved at en af de danske kommentatorer
siger:
- Danmark er i finalen! Det var ligesom
kommentaren til en fodboldkamp, smiler Jens.
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Men da overdommeren uddelte prisen
og sagde: - The winner is Vocal Line for
Denmark - gik det ført rigtig gik op for
mig, at vi var her i Gøteborg med Danmark så meget i ryggen.
- Jeg var ovenud lykkelig over, at det
lykkedes og tænke bagefter, at det er en
meget, meget stor anerkendelse af den
musik og den type korsang, som jeg og
Vocal Line har stået for. Det har været et
mål for mig fra starten at gøre den form
for musik “stueren”, så at sige. At den
også kan spille op mod de store klassiske kor. Det er jeg enormt glad for, at vi
kunne.
Mediestorm - eftertanke
Der har været en voldsom eksponering
på de sociale medier af koret og korlederen efter sejren i Gøteborg. Det har været
stort og det har varet længe.

- Det har været helt vildt, konstaterer
Jens, men det har også betydet, at der er
kommet en ny eftertanke i forhold til,
hvad man så kan bruge det her til. Hvor
peger det hen, at vi har fået den pris? Det
er noget, vi diskuterer meget lige nu.
- Vi er stadig et amatørkor med
begrænset mulighed for at rejse ud i verden, men når der nu kommer tilbud fra
hele verden, så må vi tage beslutninger
om, hvad vi så kan magte. Jeg skal jo passe på, at vi ikke strammer buen hårdere,
end koret kan holde til, for hvis nogen
må give op og må melde sig ud af koret
på den baggrund, så har vi spillet fallit.
Vi er et amatørkor, og det skal vi blive
ved med at være. Men der er udfordringer og udviklingsmuligheder.
European Voices Award 2019
Men det var ikke første gang i år at Vocal

02/09/2019 13.25

Line blev hædret. I juni måned blev
koret tildelt prisen “European Voices
Award 2019” med begrundelsen:
- I mere end 28 år har Vocal Line og
Jens Johansen sat nye standarder for acapella musik og opnået anerkendelse som
et af verdens bedste vokalensembler.
Det er koret og dirigenten, eller institutionen, der får prisen. I dette tilfælde
Vocal Line som institution samt Jens
Johansen og det han har stået for.
- European Voices Award er en enorm
anerkendelse af det miljø omkring den
her type musik. At vi når frem til at få
prisen her, er helt vidunderligt og dejligt
og det er jeg meget stolt af, siger Jens.
Et liv med kormusik
Der går en rød tråd igennem korlederens arbejde med rytmisk kormusik fra
starten for godt og vel 28 år siden, hvor
han dannede Vocal Line, fordi han skulle
bruge et kor, der kunne omsætte de
tanker han gjorde sig omkring, hvordan
man kunne bringe en anden standard
ind i den musik.
Efter studier på konservatoriet af den
klassiske musiks instrumentation og
arbejde med de klassiske satstyper ville
han prøve at overføre det til den rytmiske
musik.
Gennem årene har koret deltaget i
konkurrencer i udlandet og har afholdt
et hav af koncerter i ind- og udland. Jens
har i mange år været med i bestyrelsen
for Kor 72, der er en paraplyorganisation for kor i Danmark, der laver kurser,

workshops og tilbyder instruktører til
medlemskorene.
Han var også initiativtager og formand for det store projekt Aarhus Vocal
Festival, der løber af stablen hvert andet
år i Musikhuset og Ridehuset. Her er der
workshops, fællessang konkurrencer
og koncerter med kendte internationale
rytmiske kor og alle kan deltage.
Lederen af Vocal Line har sat et afgørende fingeraftryk på udviklingen af den
rytmiske kormusik nationalt og internationalt.
- Det er det, jeg kalder mit livsværk,
siger han med et beskedent smil.
Hvorfor er der så mange, der synger i
kor i Danmark?
- Det er jo ikke bare et dansk fænomen,
slår Jens fast, det er meget udbredt, men
i Danmark er der virkeligt stort fokus
på det lige nu. Det blomstrer frem med
arrangementer og events, hvor man
mødes for at synge sammen eller korene
møder hinanden. Helt aktuelt har vi her
i Aarhus Stemmer Bygger Bro i festugen
sidste år og i år. Der er fokus på fællessang.
- Der er en udbredt opfattelse, at korsang er god måde at komme væk fra de
sociale medier på og være sociale i virkeligheden, så det ikke bare er en virtuel
socialitet, men en helt reel fysik og social
komsammen. Vi kommer meget nemt
til at fortabe os i cyberspace, hver for sig.
Der er forskning der bekræfter, at det
giver en hel masse at synge. Der frigøres

endorfiner osv., og at det virkelig er godt
for sjælen at synge. Den rytmiske kormusik er i kraftig vækst over hele verden.
Korworkshop i Hjortshøj
Pia Cisco fik for 8-9 år siden den idé,
at man skulle holde en korworkshop i
Hjortshøj, hvor man betaler for at deltage, og hvor overskuddet går til at støtte
forskellige aktiviteter i Hjortshøj.
Der er i tidens løb blevet til omkring
100.000 kroner, som er blev fordelt til
f.eks. Multihuset, VIMBY og Landsbyliv,
der stiller midler til rådighed for aktiviteter i Hjortshøj.
- Pia kontaktede mig og spurgte om
jeg ville stå for det, og det ville jeg meget
gerne. Fra dag 1 blev det jo en enorm
succes, og vi blev hurtigt enige om, at det
ville vi prøve at gentage.
Det har altid været ulønnet fra min
side, hvilket jeg har sat meget stor pris
på, at det var. Det var så dejligt at få lov
til bare at lave noget, som man ikke nødvendigvis skulle tjene penge på.
Det er fantastisk, hvad Hjortshøj kan,
og det er også derfor, at den her workshop kan blive ved med at køre.
- Jeg elsker at have den workshop i
Hjortshøj, fordi det er så vigtigt for mig,
at jeg ikke giver slip på de rødder både
der, hvor jeg selv er, og de rødder jeg selv
er kommet af rent kormæssigt. At jeg stadig kan arbejde med forskellige niveauer
indenfor rytmisk korsang, slutter Jens
Johansen.

European Voices
Award 2019

Eurovision Choir
of the Year

European Voces Associations uddeler prisen
i forbindelse med
Mynster Vocal Festival.
I juni 2019 blev Vokal
Line tildelt prisen
“European Voices
Award 2019” med
begrundelsen.
- I mere end 28 år har
Vocal Line og Jens Johansen sat nye standarder for acapella musik
og opnået anerkendelse som et af verdens
bedste vokalensemble.

En konkurrence arrangeret af European
Broadcasting Union,
EBU.
En slags “Melodigrandprix for kor”. I år blev
det afholdt i Gøteborg.
10 kor dystede om
titlen “Eurovision Choir
of the Year 2019” og
Vocal Line vandt konkurrencen i år. Prisen
giver adgang til det 11.
World Choir Games
2020 i Belgien.

- Det er en meget, stor anerkendelse af den musik og den type korsang, som jeg og Vocal Line
har stået for, siger Jens Johansen om kåringen af koret til European Choir of the Year.
Foto: Poul Nyholm
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SMEDEBAKKENS AUTO I/S
SMEDEBAKKEN 1
8530 HJORTSHØJ
TLF. 86 22 63 66
Tilsluttet Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark

SUNDHEDSHUS HJORTSHØJ
Stationsvej 14, Hjortshøj
www.sundhedshushjortshoj.dk

PER JØRGENSEN

ANLÆGSGARTNER
BROLÆGGER
Nyanlæg
Vedligeholdelse
Brolægning
Beskæring
Træfældning
Snerydning

Akupunktur: 3011 7072 (Anne)

Kankbølle

Psykoterapi: 2615 7769 (Anke)
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ReikiMassage - Terapi: 6130 5020 (Søren)

Tlf.: 8622 7060
Mobil: 2126 0235

Massage - Healing: 6015 1718 (Marie Louise)
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Medlem af
så ring til H
Danske Malermestre
rmaling!
og få en ove

MALERFIRMAET

DGG-SERVICE
Per_Jørgensen_2014.indd 1

Gammelvej 1, Grøttrup
8530 Hjortshøj
helle@dgg-service.dk

Følg os på Facebook og
www.dgg-service.dk

Gratis og uforpligtende
tilbud - ring til Helle
på mobil 21 26 05 18

Hjælp til alle
computer
problemer.
Mikael Hermansson
Hjortshøj
www.vfcomputing.dk
Telefon: 30 11 24 56
300 kr/time.
Vi aftaler en maks pris.
Også hjemme hos Dem.
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hvidevare
experten

HJORTSHØJ

TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING
Frode Nielsens Efterf. ApS
Hundkærvej 3B - 8530 Hjortshøj
Tlf. 86 22 04 68 - Fax 86 22 95 92

NØRREGADE 10-14 . 8000 ÅRHUS C

TLF. 86 19 89 11
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 BANKO HVER TORSDAG
 UDLEJNING
Smedebakken 8 . 8530 Hjortshøj

Tlf. 86 22 14 89

 ARRANGEMENTER
 JULEMARKED

www.hjortshoejforsamlingshus.dk
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Landsbyens Genbrugs

Åben: Ons., tor., fre. 15-18 og lørdag 11-14.

Butikken drives af frivillige i Landsbyliv i Hjorthøj. Overskuddet går til at støtte udvikling af et
levende og aktivt Hjortshøj efter ønske fra de frivillige. Følg os på Facebook-siden: Landsbyens Genbrugs.
Og vi kan altid bruge flere frivilige i vores hyggelige butik.

Fantastisk Fredag

Afholdes fra kl. 15 til 19.30. Datoer i foråret: 24. maj og 14. juni
Byens uformelle mødested fyldt med hygge, lækre kager og god mad.

Økologisk Onsdagscafé

Nyd kaffe og friskbagte boller fra Vimby bageri.
Onsdagscafé og Fantastisk Fredag afholdes i et samarbejde mellem Vimby og Landsbyliv i Hjortshøj.

Håndarbejdshuset

Åbent hver onsdag fra 14 til 17.

Få hjælp til at reparere og sy. For mulighed for at bruge huset og være med
i håndarbejdsgruppen og i øvrigt bruge huset kontakt Elisabeth

Velkommen som frivillig

Har du lyst til at hjælpe og blive en del af et mangfoldigt og meningsfyldt
arbejdsfællesskab, så kontakt Elisabeth Groot på: elisabeth@landsbyliv.dk
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Det nye auditorium med Fortælletrappen giver masser af muligheder for teater, musik og andre fællesskaber. Foto: Poul Nyholm

En ny tids Virupskole
En gennemgribende renovering og forandring er slut på
Virupskolen. Nu er vi en fuldt udbygget 3-sporet skole, siger
skoleleder Helle Mølgaard.

Tekst: Lars Bødker Smitt
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Så skete det!
Hen over sommeren forsvandt de mange håndværkerbiler, gravemaskiner
og byggeroderi, som i næsten et år har
hersket på og omkring Virupskolen.
Og frem i lyset dukkede en skole, som
er både gennemrenoveret og udvidet.
Ja, faktisk er det ikke for meget sagt, at
skolen virker genfødt som frisk og ny.
”Vi har nu en fuldt udbygget 3-sporet skole fra 0. til 9. klasse. Hidtil har
vi manglet nogle faglokaler for at være
fuldt udbygget,” siger skoleleder Helle
Mølgaard, der ikke lægger skjul på, at
hun er tilfreds med resultatet, som i år
skal rumme 640 elever i undervisning,
SFO og Klubben.
Men det nye handler langt fra kun
om flere faglokaler og stigende elevtal,

FIH_137.indd 8

understreger skolelederen.
Der er sket og sker løbende en rivende
udvikling i de krav, som en moderne
folkeskole skal leve op til for at passe til
nutidens undervisningsmetoder og den
måde skolens opgaver løses på.
Dertil kommer et fast krav om, at
skolens lokaler og faciliteter udnyttes
på en fleksibel og rationel måde. Hvad
det angår har Virupskolen også fået en
grundig opgradering – bl.a. i form af
flere fælleslokaler, som udnyttes af både
indskolingen og SFO, samt flere grupperum og –hjørner end hidtil.
”Læringsbegrebet har udvikle sig, og
vi skal kunne nogle andre ting i skolen,
end man skulle i 70erne,” siger Helle
Mølgaard.
Træ på vægge
Allerede tidligere på året flyttede ind-

skolingen og SFO ind i de nye bygninger,
der er indrettet på den lille fodboldbane. Det er skønne lokale, bl.a. med
lyddæmpning i form af træbeklædning
på væggene i gangen, og udenfor er der
vandhuller og et legeområde.
Her er er bl.a. indrettet et område, som
i SFO-timerne er forbeholdt 3. klasserne,
er har brug for at kunne trække sig fra de
mindre SFO-børn.
Udenfor er der både vandhuller,
som skal aflede overfladevand, samt et
legeområde der er ved at blive indrettet.
Men netop indretningen af de udendørs
arealer er et af de punkter, som stadig
ikke er helt gjort færdig
Fortælletrappen
De mest spektakulære forandringer er
sket i området, hvor man før gik en etage
ned til sløjd, hjemmekundskab og billedkunst m.m. Her ligger nu den nye såkaldte Fortælletrappe, som er skolens egen
amfi-scene med tilskuerpladser op ad en
bred trappe og et stort åbent gulv i bunden til forestillinger, teater m.m. På bagvæggen kan nedrulles et kæmpelærred til
visning af film eller videoundervisning.
”Her kan vi samles en klasse eller en årgang, og det kan være til alle mulige for-
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Skoleleder Helle Mølgaard sagde tak for de nye muligheder, som Virupskolen nu giver de cirka 640 elever. Foto: Poul Nyholm

mål. Den trappe er en gave til os,” siger
Helle Mølgaard.
I samme område er der skabt nye faciliteter for Klubben og de største elever,
bl.a. et nyt køkken, et nyt musiklokale og
en træterrasse, som går ud over den lille
gård om mod skoven.
”Vi glæder os til at få skabt en god
hverdag sammen med klubben, der jo
vil være åben til kl. 22 om aftenen, og jeg
håber vi kan finde gode måder at bruge
hinandens ressourcer på,” siger skolelederen.
Hvad angår Klubbens faciliteter på
udeområderne, vil man lade Klubben
lande i de nye omgivelser, før der tages
endelig beslutning om, hvad der er brug
for.
Køkken ved Skoletorvet
Endnu en stor forandring består i, at
det gamle hjemmekundskabslokale i
underetagen er lavet om til undervisning
i håndværk og design, hvilket passer godt
med at sløjdlokalet ligger lige ved siden
af.
Hjemmekundskab flytter en etage op,
og skal i fremtiden ske i et splinternyt
skolekøkken ved siden af Skoletorvet
og ved siden af Boden og Bodens nye,
rummelige industrikøkken. Det giver
meget god mening, idet de to køkkener
kan kombinere deres aktiviteter.
”Vi ved også, at de folk i byen, som
i mange år har praktiseret fællesspisning på skolen, vil være glade slippe for
turene op og ned ad trapperne med mad
og fade. Nu er der kun få meter fra, hvor

maden laves, til Skoletorvet, hvor den
skal spises,” siger Helle Mølgaard.
Næste fase: Multihuset
”Det har været en kæmpe præstation
af alle på skolen at stå igennem byggeprocessen, det har bl.a. krævet stor
fleksibilitet. Eksempelvis er dele af
undervisning i hjemmekundskab blevet
gennemført udendørs,” fortæller Helle
Mølgaard.
Hun forudser dog ikke en lang periode
uden byggeaktivitet ved skolen. Næste
projekt hedder Multihuset, som vil
dække det meste af den nuværende parkeringsplads. Som erstatning indrettes
parkering neden for fodboldbanerne på
den modsatte side af Virupvej.
Byggeriet af Multihuset ventes at starte i
begyndelsen af det nye år.

Foto: Poul Nyholm

Reparation af

RADIO - TV
ANTENNE
Lars Pilegaard
Hjortshøj
Ring 93893850

Hjortshøj Frugtplantage
Indtil foråret sælger vi sæsonens æbler og pærer.
I september har vi også majs.
Hold øje med skiltningen.
ÅBNINGSTIDER:
Mandag til fredag: 10.00 - 17.30
Lørdag og søndag: 10.00 - 16.00
KIRSTINEBORG
Mejlbyvej 268 - 8530 Hjortshøj
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DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE
SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER 2019
Se flere aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk

SAMTALESALON
LYKKE / TRO OG VIDENSKAB
Onsdag 2. oktober og tirsdag 26. november kl. 19.30
Den første samtalesalon har emnet ”Lykke” ved Christian
Bjørnskov og den anden ”Tro og videnskab” ved Niels
Henrik Gregersen. Begge aftener begynder med et
oplæg, og herefter er der samtale ved bordene over et
glas vin. Tilmelding (50 kr.) morten@skovsted.dk

TORSDAGSCAFÉ
OM KIM LARSEN
Torsdag 3. oktober kl. 14.30
Flemming Både beretter om en privat Kim Larsen, en
stædig rad og lunefuld samarbejdspartner, men først og
fremmest om en flittig spillemand, der elskede sit
publikum. Kaffe og kage til en 20´er.



SØNDAGSKONCERT
CLEMENS KNEJTERNE
’Søndag 22. september kl. 15.00

Clemens Knejterne består af 20 drenge i alderen
16-22 år. De har et bredt repertoire, der spænder fra
klassiske korsatser til popmedleyer og
jazzarrangementer – alt sammen arrangeret af
korsangerne selv. Fri entré!

MUSIK OG STILHED
Tirsdag 22. oktober kl. 17.00
Tirsdag 12. november kl. 17.00
Tirsdag 17. december kl. 17.00
Søg i ly for den travle hverdag med en halv time i kirken,
hvor der er plads til stilhed og fordybelse.
Lyt til meditative satser og ikke mindst stilhed.
Katrine Broch Møller (fløjte) og Søren Kinch Hansen (orgel)

BRUNCH OG JAZZGUDSTJENESTE
Søndag 10. november kl. 10.00
Brunchbord i sognegården til 25 kr. for voksne,
gratis for børn. Herefter er der kl. 11.00
gudstjeneste i kirken ved Morten Skovsted, der
bakkes op af jazzkvartetten ´Nordtone´ under
ledelse af Lisbeth Iversen.
Tilmelding til kirketjener@hjortshoejkirke.dk

BØRNEGUDSTJENESTE
Tirsdag 1. oktober, tirsdag 5. november og
tirsdag 3. december kl. 17.00
Den første tirsdag i måneden holder vi gudstjeneste
særligt tilrettelagt for børn, så der både er noget for
øjne og ører. Bagefter er der mad i sognegården,
25 kr. for voksne og gratis for børn.
Ingen tilmelding – mød bare op!

Hjortshøj Kirke • Smedebakken 14 • 8530 Hjortshøj
Hjemmeside: www.hjortshoejkirke.dk • Facebook: fb.me/hjortshoejkirke
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Der er lyst til at spille
meget mere teater
Af Lars Bødker Smitt.
Succes giver lyst til mere!
Den mekanisme er i høj grad til stede
efter den vellykkede opførelse af teaterstykket Da Fanden kom til Hjortshøj i
forsommeren. De tre forestillinger under
blodbøgens kulisse var totalt udsolgt, og
stykket affødte masser af roser og anerkendelse så som:
- Tænk at den slags fantastisk ting kan
foregå i vores lille by!
Skammerens Datter?
Selv om forestillingen under bøgen var
enormt krævende – ikke mindst for initiativtageren og stykkets instruktør Steen
Nielsen – så har både han og de øvrige
medvirkende masser af lyst til følge succesen op og at skabe mere teater. i lokale
rammer.
Det stod klart på et møde midt i
august, hvor cirka 20 af deltagerne fra
stykket om Fanden med stor entusiasme
drøftede en fortsættelse af teateraktiviteterne.
Flere ideer blev kastet op i luften, men
valget faldt med stor majoritet på at
sætte den populære roman Skammerens
Datter op som musikteater, hvis det er
muligt. En opsætning kræver bl.a. tilla-

delse af Lene Kaaberbøl, som har skrevet
romanen.
Skammerens Datter er allerede omskabt som musical, men Steen Nielsen
vil i givet fald skrive en ny version, som
er tilpasset mulighederne for et mindre
teater.
- Fortællingen er både eventyrlig,
spændende og dyb i sin symbolik, og
på en måde taler den til alle aldre. Den
handler om magt og samvittighed på
en let forståelig og elegant måde,” siger
Steen Nielsen.
- Stykket vil passe ret godt til den personkreds, som vi kan stille med.
Plads til flere
I første omgang er der nedsat en gruppe,
som skal ansøge fonde om støttemidler,
samt forberede scenografi, kostumer og
andre praktiske opgaver. I den kommende tid vil gruppen samles en gang om
måneden.
Stedet for stykkets opførelse ligger ikke
fast endnu, men det nye auditorium på
Virupskolen, hvor Fortælletrappen giver
plads til publikum, er en mulighed, som
vil blive undersøgt. Opførelsen forventes
at ske i foråret 2020.

Da Fanden kom til Hjortshøj blev opført med blodbøgen som en
stemningsfuld kulisse. Og teatergruppen har allerede planer om et
nyt stykke i 2020. Foto: Poul Nyholm

Teatergruppen er stadig åben for
flere - og gerne yngre – medlemmer med lyst til at spille teater.
Ikke mindst skal der findes en pige
i 12-14 års alderen, som vil påtage
sig hovedrollen som Skammerens
Datter.
Nye deltagere kan henvende
sig til Steen Nielsen på mail:
steenmn@gmail.com eller loste@
webspeed.dk

Teater er ikke ikke nyt i Hjortshøj.
I 80'erne og 90'erne blev der opført flere forestillinger, som byens
voksne og børn deltog i - og tre
gange med Steen Nielsen som instruktør. Det var Ymers Oldebørn,
Skatteøen, Ronja Røverdatter og
en revy. Disse forestillinger blev
opført i Virupskolens gymnastiksal.
Teatergruppen Nordenfra stod
også bag store teaterlignende arrangementer som inddrog mange
borgere fra byen.
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Hvordan gør vi byen
bedre for de unge?
På Landsbyforums vegne, Bjarne S. Bendtsen og Else Mikel Jensen
Er du ung i Hjortshøj og har lyst til
at være med til at gøre vores landsby
bedre at leve i for børn og unge, så er vi
i Landsbyforum meget interesserede i
at høre jeres ideer og forslag.
Landsbyforum i Hjortshøj er et fællesråd, der fungerer som talerør mellem befolkning og kommunen. Vi får
henvendelser fra borgere, der har forslag
og meninger om trafik, grønne områder, dagligvarebutikker og meget mere i
Hjortshøj. Og fra kommunen får vi info
om nye udstykninger, trafikale tiltag,
høringer og lignende som vi nogle gange
om året holder møder med forskellige
embedsmænd om.
Men vi vil også rigtig gerne høre fra
børn og unge. Det er altid vigtigt, at folk
selv har indflydelse på de situationer, der
berører dem. Og det er jer, der ved, hvor
skoen måske trykker, og om der er noget,
der kan gøres bedre for børn og unge i
Hjortshøj.

Landsbyforum har mødtes med
elevrådet på Virupskolen og nogle gode
skolepiger, der har luftet forskellige
forslag. Nu vil vi gerne gå videre med det
og håber at høre fra jer, hvis I har noget,
I gerne vil foreslå eller snakke med os
om. Det kan være små ting – en ekstra
skraldespand ved skolen – eller nogle
større ønsker eller ideer. Så vil vi gerne
give en hånd med at bringe det fremad.
Vi vil også gerne kunne kontakte jer, hvis
der er noget, vi vil rådføre os med jer om.
Og på sigt er der måske basis for at lave
et decideret ungeråd.
Se mere på vores hjemmeside: http://
hjortshoj.dk/
Og facebook: www.facebook.com/
landsbyforumhjortshoj/
Og skriv til vores bestyrelsesmail, hvis
du har lyst til at komme i kontakt med
os:
Til Bjarne S. Bendtsen, formand bestyrelse@hjortshoj.dk

Af Poul Nyholm
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Grønne
ideer til
byparken
Af Østergårdsparkgruppen

Lys på Skolebroen
Vi nærmer os den tid på året, hvor
det er en mørk, og måske lidt utryg
oplevelse, at passere Skolebroen på vej
til skole i de tidlige morgentimer. Eller
når man skal over broen på vej hjem
en sen aften.
Men der er håb forude: Projektleder
Thomas Mee fra ”Lys på Aarhus” fortæller at Aarhus Kommune arbejder med 2
belysningsprojekter:
Et projekt på stien fra Østergårdstoften og ned til broen. Her planlægges en
almindelig vejbelysning med lygtepæle,
som man kender fra byens øvrige veje og
stier.
Og et spændende projekt, hvor afdelingen arbejder med belysning på selve
Skolebroen.
Vejbelysningen er planlagt til udførelse snarest efter sommerferien.
Brobelysningen vil følge efter. Projektleder Thomas Mee fortæller, at der har
været lidt udfordringer med de tekniske

På POP-UP festivalen kom der masser af grønne
forslag til den kommende bypark

Sådan er belysningen på Skolebroen om aftenen i en stor del af
året. Men der arbejdes på sagen. Foto: Poul Nyholm.

løsninger, men forventer udførelse, måske i september-oktober.
Så der er også lys forude…

I forbindelse med POP-UP Hjort i maj
var Østergårdsparkgruppen med for at
indsamle Hjorthøjborgernes grønne
ideer til vores (forhåbentlig) kommende bypark i den gamle Østergårdshave.
Mange børn og voksne var forbi, og
der blev skrevet og tegnet et væld af fine
ideer på vores medbragte planche bl.a.
naturlegeplads, insekthoteller, bærbuske, pindsvinebo og fuglekasser.
Kommunen skal i efteråret udarbejde en helhedsplan for Hjortshøj, i den
forbindelse vil de invitere til en workshop, hvor vi borgere har mulighed for at
komme med ideer til Hjortshøjs fremtid.
Tidspunktet for workshoppen er ikke
fastsat endnu.
Østergårdsparkgruppen kæmper for
at bevare det sidste grønne åndehul
midt i byen som et rekreativt område for
alle byens borgere. Det mener vi, er den
vigtigste sag i byen lige nu.
Vil du støtte op om arbejdet med
Østergårdsparken, så meld dig ind på vores facebookgruppe: Østergårdsparken.
Her vil vi også oplyse om tidspunktet
for workshoppen, så snart det foreligger.
Det bliver et vigtigt møde, hvor vi ønsker
stort fremmøde for at pointere byens
ønske om en bypark overfor kommunen.

02/09/2019 13.25

Vimby Høkeren
Kaffe på kvisten!
Nu kan du nyde en kop kaffe eller te sammen med nybagte boller eller et
lækkert stykke kage i din lokale bagerbutik.
Vimby har udvidet Høkeren og fået indrettet Kvisten, så du har mulighed
for at sætte dig ned og i ro og mag og nyde kaffe, brød og udsigt.
Der er adgang til Kvisten i Høkerens åbningstider.

Når du handler i Vimby Høkeren , er du med til at støtte en socialøkonomisk virksomhed med plads til alle

I Høkeren finder du også: Friskbagt rugbrød, stenovnshvedebrød og forskellige
kager bagt af beboerne fra botilbuddet sammen med frivillige og vores gode bager.
Stort udvalg af kolonialvarer, chokolader, vin, øl, pizzaer og andre hurtigretter, kød fra eget kvæg,
is fra De 4 Istider og meget mere.
I Æggedøgneren kan du købe skønne græsæg.
Bestilling af brød, kager og specialiteter sendes til: bageri@vimby.dk
Petersborg kan lejes til kursus, fest eller andet hyggeligt.
Kontakt petersborg116@gmail.com for ledighed.
Tilmeld dig vores nyhedsmail med Høkertilbud og Vimbynyt:
mette@vimby.dk
Næste Fantastisk Fredag holdes den 4. oktober.

Åben:

Onsdag:
Torsdag:
Fredag:
Lørdag:

14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
09:30 - 14:00

Vimby Høkeren og økologisk bageri, Gl. kirkevej 116A, 8530 Hjortshøj, tlf: 28497245
13
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Multihuset på tegnebrættet
Hvornår går byggeriet af Multihuset i gang, og hvordan kommer huset til at se ud? Hvornår
er huset klar til brug, og er der stadig behov for at samle penge ind til Multihuset? Fonden og
støtteforeningen bag Multihuset giver her en status på processen.
Af Bestyrelserne for Fonden og Støtteforeningen bag Multihus Hjortshøj
Går byggeriet snart i gang?
Det korte svar er nej – ikke endnu. Udbudsprocessen, hvor en række udvalgte
entreprenørselskaber har fået mulighed
for byde på opgaven med at udforme huset, er i fuld gang.
Udbud af et byggeri af denne størrelse
er omfattende og består af mere end 260
siders udbudsdokumenter om alt fra
krav til funktioner og størrelse på rum,
lydisolering af det enkelte rum, type af
håndtørrer på toiletterne, opstregning
af hallen, hvordan vi sikrer en sikker
skolevej… og en masse andre forhold.
Udbudsfasen munder ud i, at ét af entreprenørselskaberne kåres som vinder, og
den endelige kontrakt indgås. Her efter
planlægges selve byggeriet, og området,
hvor huset skal ligge, gøres klar. Forventningen er, at 1. spadestik til den nye
p-plads bliver taget i slutningen af 2019,
og at byggeriet af selve huset påbegyndes
i foråret 2020.

Sommerfest med kæmpe
overskud
Byens sommerfest 22. juni blev en
fantastisk dag med musik, bold,
snak, lotteri, mad og drikke, dans
- landsbysammenhold når det er
bedst!
En stor tak skal lyde til alle sponsorer og deltagere, som stablede
festen for Multihuset på benene!
Byens massive opbakning betød, at
overskuddet fra festen blev på hele
35.000 kr. Holtegaard Trading har
meget generøst toppet det med
yderligere 25.000 kr. Dermed er
hele 60.000 kr. sat ind på Multihusets konto – et stort skridt på vej
mod det endelige mål om et fuldt
finansieret Multihus.

Hvis alt går planmæssigt i byggefasen,
forventer vi, at Multihuset er klar til
indflytning i begyndelsen af 2021. Og SÅ
skal vi alle sammen i gang med at bruge
huset!

Det er indtil videre lykkes os at indsamle ca. 1,8 mio. kr. ud af de 2,1 mio. kr.
som Hjortshøj selv skal skaffe. Derfor
er det fortsat af stor betydning, at byen
bakker så flot op om Multihuset.

Hvordan kommer huset til at se ud?
Nej, vi ved ikke endnu, hvordan huset
præcist bliver udformet. Tilbudsgiverne skal som nævnt tage højde for de
opstillede krav i udbudsmaterialet i
deres oplæg til huset. Byggeudvalget i
fondsbestyrelsen har bl.a. formuleret
disse krav på baggrund af de forslag, som
byens borgere, foreninger og organisationer bød ind med i efteråret 2018. Her
var repræsentanter fra foreningerne
på en studietur til tre udvalgte haller
forskellige steder i kommunen, og der
blev afholdt en åben workshop for alle
interesserede på Skoletorvet i oktober.
Der har været en god og konstruktiv
dialog om, hvad byens børn og voksne
skal kunne bruge Multihuset til, og engagementet fra byens foreningsliv betyder
i praksis, at vi har kunnet være tydelige i
vores udbudskrav.

Byens opbakning er afgørende
Det gør en kæmpe forskel, at frivillige
f.eks. bager, så vi kan sælge kaffe og
kage til ”Hjortshøj-ånden – Fællesskabernes dag” i marts; når overskuddet
fra korworkshoppen foræres til Multihuset, eller når de fantastiske børn på
Virupskolen donerer overskud fra Virup
Festivalen; når man køber en øl i Støtteforeningens fadølsvogn til POP UP i maj;
og ikke mindst når byens indbyggere
giver en fantastisk opbakning til byens
sommerfest i juni.
Dertil kommer midler fra folkeaktier
og medlemskontingent til støtteforeningen. Alle de midler, som Hjortshøj selv
samler ind, skal bidrage til at dække
udgifter til hele processen op til og efter,
at huset står færdigt.
Helt konkret skal byen selv rejse penge
til forskelligt inventar og redskaber, udstyr til husets café osv. osv. Jo mere vi får
samlet ind, jo flere og bedre hylder har vi
at vælge fra, når vi skal indrette huset.

Er Multihuset nu fuldt finansieret?
Ja og nej. Byrådet godkendte i foråret en
bevilling på i alt 12,9 mio. kr. fra Aarhus
Kommune til byggeriet samt et lån på
13,5 mio. kr. Sammenlagt med de 2,1 mio.
kr. som Hjortshøj via indsamlinger og
sponsorater selv skal spytte i kassen, har
vi altså et budget på hele 28,5 mio. kr.
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Der er mange måder at støtte Multihuset på
•Meld dig ind i Støtteforeningen eller
forny dit medlemskab. Det koster 100 kr.
om året. Du kan betale på flere måder:
•Betal 100 kr. via Mobilepay: 49922.
HUSK at skrive din e-mail adresse i
tekstfeltet i Mobilepay.
•Udfyld oprettelsesformularen på
Multihusets hjemmeside: multihushjortshøj.dk. Formularen finder du
under Støtteforeningens side.
•Hvis du er i tvivl, om du allerede er
medlem – eller ikke kan huske, hvornår
du sidst betalte, så er den nemmeste
løsning at sende 100 kr. af sted til Multihuset med det samme. Så behøver du
ikke tænke mere på dét, og Multihuset
er 100 kr. rigere:-)
•Lån eller lej Multihusets fadølsvogn
– se hvordan på multihushjortshøj.
dk eller kontakt Mikkel Ottow på mai:
mikkelottow@gmail.com. Det er nemt,
vognen er så fin, og (stort set) alle elsker
en kold fadøl. Det er win-win i sin reneste form.
•Deltag i alle de gode tiltag og begivenheder, der bliver arrangeret i byen,
hvor der rejses penge til Multihuset
samtidig med, at man hygger sig med
sine medborgere i byen. Der er noget
helt særligt ved Hjortshøj – og det
kommer i høj grad af, hvad vi skaber i
fællesskab.
•Det er stadig muligt at købe folkeaktier. En folkeaktie sikrer dig – hvis du og
din familie ønsker det – et synligt bevis
i Multihuset på din støtte. Læs mere og
bestil din folkeaktie på www.multihushjortshøj.dk under ”Støt Multihuset”
•Doner din pant på flasker og dåser til
Multihuset. Det gøres ved bruge Dagli’
Brugsens flaskeautomat og smide pantbonnen i den papkasse, som er opstillet
til samme formål ved kassen i Brugsen.

Sponsorerne er guld værd
for Multihuset
Af Bestyrelserne for Fonden og Støtteforeningen bag Multihus Hjortshøj

En væsentlig del af arbejdet omkring
etablering af Multihuset sker i samarbejde med en lang række sponsorer.
Udover et tiltrængt boost til økonomien bidrager sponsorerne til at skabe
en positiv fortælling om Hjortshøj og
et engagement i vores by. Samtlige
sponsorer tilkendegiver, at de bakker
op om huset, fordi det giver mening
for dem og en mulighed for at blive
synlige i byen og lokalområdet.
Et godt eksempel på lokalt engagement er vores hovedsponsor Sparekassen Kronjylland, som stadig byder flere
og flere borgere fra 8530 ind som kunder

i deres bank. Hver gang banken får
nye kunder fra Hjortshøj, giver banken
500 kr. pr. cpr.nr direkte til Multihuset.
Endnu mere vigtigt er det, at vi har en
samarbejdspartner til de foreninger,
der nu etableres frem mod åbningen af
Multihuset. Banken kan hjælpe foreningerne med at få svar på de mange
økonomiske spørgsmål, der rejser sig i
forbindelse med dette.
Et stærkt samarbejde og sammenhold
på tværs af interesser er altafgørende
for, at vi kan skabe et Multihus, hvor
alle får glæde af hinanden. Og sammen
når i mål! Derfor er det vigtigt, at vi
interesserer os for sponsorerne, og hvad
de faktisk gør for vores by – ligesom de
interesserer sig for os.

Foto: Poul Nyholm
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Det sker i Hjortshøj
Joy Junction
Kor i Hjortshøj

30 – 35 korsangere møder op hver
mandag aften kl. 19.30 – 21.45 for at
synge sammen. Koraftenen starter med
opvarmning af krop og stemmer, og
derefter tager vi fat på korsangen, som
primært består af rytmiske sange.
Vi har netop nu fået en ny frisk korleder, Mette Sonne, som er uddannet
cand. mag. i musik fra Århus Universitet.
Sæsonen er lige startet, så vi har foreløbig kun haft én koraften, her fik vi et
rigtig godt indtryk af Mette som en dejlig
energisk og dygtig korleder. Koret, der
har bestået i adskillige år, oplevede sidste
år, at vokse fra at være omkring ca. 18
korsangere i august til at være 35 i maj.
Samtidig med at vi er vokset kvantitativt,

Foredrag om
naturvidenskab i
Sognegården

Live-streaming af fire foredrag fra Aarhus Universitet. Første foredrag kan ses
den 10. oktober.
En række foredrag med naturvidenskabeligt indhold fra Aarhus Universitet
vil i den kommende tid blive vist ved
live-streaming mange forskellige steder
i landet, herunder på Sognegården i
Hjortshøj.
Programmet i Sognegården:
Tirsdag 8.10. kl 19.00:
På rumkrydstogt ud i Solsystemet
Tirsdag 22.10. kl 19.00:

har koret også udviklet sig kvalitativt.
Vi synes selv, at vi er blevet et godt kor.
Vi nyder at synge sammen og ser frem til
at udvikle os videre i det kommende år.
Vi har både sopran, alt, tenor og basser,
men som I mange kor, vil det være fint
med lidt flere mænd til tenor og basstemmerne. Koret er åbent for optagelse af
interesserede på alle stemmer, så længe
vi har plads. De kommende tre øvegange
til og med d. 16. september, optager vi
nye sangere, og der er mulighed for at
deltage én gang uden forpligtigelse. Vil
du gerne være med, så kontakt:
Mette Sonne tlf 29840937
Mail: mettesonnefriis@yahoo.dk
Venlig hilsen
Anne Littauer
korets koordineringsgruppe
Snedige bakterier
Tirsdag 29.10. kl 19.00:
Viden om vand
Tirsdag 12.11. kl 19.00:
Hvordan is og vand dannede Danmark
Der er gratis adgang.
Efterårets program rummer yderligere tre foredrag, men på disse datoer er
Sognegården optaget til anden side. De
foredrag, der ikke vises, kan i stedet ses
på Egå Gymnasium eller Sognegården i
Skødstrup
Til foråret håber arrangørerne, at alle
foredrag i forårets program kan vises i
Sognegården.

Arrangementer i
Sundhedshuset
17. september, aften:
Meditativ Lydhealing-koncert med
krystal og metal syngeskåle.
7. oktober, aften:
Efterårsmeditation, v Marie Louise
Maegaard.
29. november, aften:
Kom frisk til en aften med velgørende
fodbad, øre-akupunktur, mini meditation mm...
Vi hygger om jer og hjælper til at lade op
til december!
Find mere info på vores hjemmeside:
www.sundhedshushjortshoj.dk
Anne Zachariasen
Sundhedshus Hjortshøj
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