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BESTIL EN FLAGALLE
Smedebakken: 300 kr.

Hele byen: 700 kr.

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

Aarhus Kommune samarbejder 
med Fællesrådene i kommunen 
og støtter dem økonomisk. I 
Hjortshøj kaldes Fællesrådet også 
Landbyforum. 

Af Jes Lemming

D. 22. juni blev der afholdt generalfor-
samling i Landsbyforum.
På baggrund af cowid-19 pandemien, 
konstaterede formanden i indledningen 
til sin beretning, at “skulle have været” 
kom til at dominere foråret:
• Landsbyforums generalforsamling 
skulle have været afholdt den 22. april.
• Workshoppen om kommunens 
helhedsplan skulle have fundet sted 
umiddelbart før.
• Besøg af dele af Oplandsudvalget, 
som skulle have set på og diskuteret 
”kultur-/fritidstilbud og -behov i op-
landsbyerne” med bl.a. Landsbyforum.

Han kunne dog også konstatere at 
der arbejdes på få møderne tilbage i 
kalenderen igen i løbet af efteråret.

Helhedsplanen for Hjortshøj
Helhedsplanen har været det domine-
rende emne for bestyrelsens arbejde i 
den første del af perioden.
   Helhedsplanen bliver en politisk 
vedtaget ramme om den fremtidige 
udvikling i lokalområdet, hvilket giver 
den en større gennemslagskraft. Det in-
debærer så også, at der skal indgås en 
masse kompromiser, og at alle parter 
ikke kan få deres vilje, konstaterede 
formanden.
Landbyforum er blevet godt inddraget 
i processen fremgik det endvidere af 
beretningen.
Suzanne Eben Ditlevsen har som 
tidligere omtalt afholdt møder med 
Landsbyforum og der har været ”åbent 
bykontor” på skolen over tre dage i fe-
bruar. De mange forslag, der kom ind 
her, bliver bl.a. grundlaget for den om-
talte workshop, som nu er udsat endnu 
en gang på ubestemt tid, på grund af 
den seneste smitteudvikling i Aarhus.

Trafik
Formanden opridsede de trafikale 
tiltag, som Landbyforum har arbejdet 

Generalforsamling i 
Landbyforum

med det seneste år: 
• Vejbredden på Skødstrupvej øges, 
men planerne om at lave en 2-1-vej er 
der nogle udfordringer med; belysning 
ved busstop er afvist aht. ”praktiske og 
sikkerhedsmæssige grunde”. 
• 40 km/t-zonen i Hjortshøj er vedta-
get og projektet er igangsat hen over 
sommeren. 
• Der skulle have været anlagt fortov 
på Gl. Kirkevej fra Søløkken til Møl-
levejen, men det har man fornuftigt 
nok koblet med helhedsplanen, så der 
afventes, hvad der kommer til at ske 
med hele denne del af Gl. Kirkevej.
• Belysning på Skolebroen: Der er 
kommet et par konkrete forslag – der 
har åbenbart været en hel del ud-
fordringer med de planer, man som 
udgangspunkt arbejdede med. Vi må 
håbe de når det inden det bliver mørkt 
om morgenen, når skolebørnene skal 
cykle til skole!

Bestyrelsesvalg
Samme bestyrelse fortsætter: 
Formand, Bjarne Bendtsen, Ove Over-
gaard Nielsen, Karen Woer, Else Mikel 
Jensen, Jesper Markward Olsen samt 
Nanna Schneidermann som suppleant.

Megamonsterspraypintarthappeningeventdance-
exravaganca

Mikkel Stubbe Teglbjerg, spraymalende og dansede 
sig igennem 4 værker, der blev sat på auktion til 

fordel for Multihuset. 680 kr. blev det til. Foto: Jes 
Lemming
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Corona eller ej – en stor flok 
ildsjæle i Hjortshøj arbejder vide-
re med at skabe gode rammer for 
et Multihus til glæde for alle i 
byen. Multihusets støtteforening 
planlægger coronavenlige arran-
gementer og et fundraisingudvalg 
er på vej.

Af Kirstine Fuglsang 

Vi afholder sensommerfest d. 19. 
september. Juni måned skulle have 
budt på den efterhånden traditionsri-
ge sommerfest i Hjortshøj. I år har vi 
været nødt til at udskyde sommerfesten 
pga. coronasituationen. Men fest skal vi 
have – med alle de forholdsregler, som 
situationen nu kræver. Lørdag d. 19. 
september holder vi sensommerfest for 
alle i byen.

Der bliver aktiviteter for både store 
og små, god mulighed for at holde af-
stand og rigelige mængder af håndsprit. 
I år planlægger vi bl.a. et børneløb, 
hvor børn løber penge ind til Multihu-
set, et lækkert program med livemusik, 
amerikansk lotteri og forhåbentlig 
picnicvenligt vejr.

Vi følger myndighedernes anvisnin-
ger og planlægger festen på en måde, så 
alle kan være trygge ved at deltage.

Julefrokost d. 12. december
Allerede nu har vi også sat en dato for 
Multihusets julefrokost, som Multihu-
sets støtteforening introducerede sidste 
år: Sæt X i kalenderen d. 12. december 
og glæd dig til en fest for voksne i 
byen. Sidste år samlede vi ca. 70 voksne 
i alle aldre til en både hyggelig og 
sjov fest, hvor hele overskuddet gik til 
Multihuset.

Fundraisingudvalg
Vi mangler stadig penge til at indrette 
og drive Multihuset. Et velfungerende 
idræts- og kulturhus skabes ved, at vi 
kan tilbyde aktiviteter af høj kvalitet – 
og det kræver, at vi får indsamlet mid-
ler til faciliteter, redskaber og projekter 
i huset.

Hvis du har lyst til (og måske erfa-
ring med) at arbejde med fundraising 
til fordel for Multihuset så kontakt 

Nyt fra Multihusets 
støtteforening

støtteforeningens bestyrelse. Vi arbejder 
på at samle et fundraisingudvalg, som 
kan hjælpe Multihusets tilbud på vej.

Byen støtter op om Multihuset
Hen over sommeren har vi fået en 
række nye folkeaktionærer i Hjortshøj. 
I takt med at gravemaskinerne er gået 
i gang, har 9 flere valgt at købe en 
folkeaktie til fordel for Multihuset – et 
valg som i dén grad er nødvendig for at 
sikre af økonomien i projektet.

Vi har også fået nye medlemmer 
af støtteforeningen. Især efter den 
husomdelte folder i foråret kunne vi 
mærke interessen for at bakke op om 
Multihuset økonomisk. Tak for det! Vi 
er dog stadig langt fra målet om 1000 
medlemmer i 2020, så skynd dig at 
tegne et medlemskab.

Hvis du kunne tænke dig at være 
frivillig ved et af de kommende arran-
gementer, indgå i et fundraisingudvalg 
eller være med til at arrangere en fest, 
så tøv ikke med at henvende dig hos 
støtteforeningens bestyrelse. Kontakt 
vores formand Jens Hvolbøll Eriksen 
på jens.H.Eriksen@gmail.com

Du kan støtte Multihuset på mange 
måder
Køb en folkeaktie! Se hvordan på www.
multihushjortshøj.dk

Meld dig ind i støtteforeningen. Som 
medlem støtter du med 100 kr. årligt til 
arbejdet med Multihuset. Meld dig ind 
NU ved at sende 100 kr. via Mobile-
pay 49922. Skriv din e-mailadresse og 
Mobilepay nummer i Mobilepay-tekst-
feltet.

Donér et beløb til Mobilepay 771160
Lej Multihus Hjortshøjs fadølsvogn. 

Dejlig kold fadøl, charmerende vogn 
med hjortudsmykning, ultranem trans-
port – what’s not to like? Se hvordan 
på www.multihushjortshøj.dk 

Kom og deltag når vi holder arran-
gementer – eller endnu bedre: Hjælp 
med at arrangere dem.

Megamonsterspraypintarthappeningeventdance-
exravaganca

Mikkel Stubbe Teglbjerg, spraymalende og dansede 
sig igennem 4 værker, der blev sat på auktion til 

fordel for Multihuset. 680 kr. blev det til. Foto: Jes 
Lemming
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August

Jordarbejder og betonarbejder
Efter at byggefeltet blev rømmet inden sommerferien, graves det 
sidste jord væk.
Herefter går betonarbejderne i gang med at støbe springraven og 
fundamenter.

September

Oktober

November

December

Fundamenter
Støbningen af fundamenter fortsætter det meste af september.

Terrændæk og betonelementer
Når alle fundamenter er støbt, udføres terrændækket.
Herefter sker der noget, når den store kran kommer og løfter beto-
nelementerne på plads. De er allerede støbt 4 måneder forinden.

Indervægge, tagarbejde, vinduer og døre
November går med at opføre lette indervægge, tagarbejder samt 
udvendige vinduer og døre, således vi forhåbentlig kan gå vinteren i 
møde med et lukket hus.

Tagarbejde og udhæng
Tagarbejdet fortsætter ind i december hvor der også monteres ud-
hænget der binder skolen og multihuset sammen.

Multihus: Byggeriet er i fuld gang
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Første spadestik.Fra venstre: Anker Nor Boisen Klemmensen (drengen), Anders Boisen 
Klemmensen, Anna Bjørk Boisen Klemmensen, Jannie Misfeldt Olsen, Julius Nexus Mis-
feldt Jegstrup, Vitus Elias Misfeldt Jegstrup, Kenneth Jegstrup Jensen, Rabih Azad-Ahmad, 
Alberte Krog, Helle Mølgaard og Flemming Vestergaard. Foto: Poul Nyholm Magne holder godt øje med det hele. Foto: Poul Nyholm

Råjorden er kørt væk og der er fyldt sand på 
– så må der støbes. Foto: Poul Nyholm

Aarhus Jazz Orchestra blev grundlagt i 1977 af Jens Klüver, først under navnet “Bred 
Ymer” og senere kendt som “Klüvers Big Band”. I 2012 skiftede orkesteret navn til 
Aarhus Jazz Orchestra, og betår i dag af en række af landets bedste musikere.

Efter en stribe corona-aflyste koncerter valgte 
Aarhus Jazz Orchestra, at tilbyde gratis kon-
certer for fællesskaber i Aarhus.

Tekst og foto: Poul Nyholm

- Musik skaber fælles oplevelser, og dem har vi brug 
for efter de sidste måneders ufrivillig adskillelse. Det 
vil Aarhus Jazz Orchestra gerne være med til at skabe 
mulighed for ved at udbyde tre gratis koncerter, skrev 
orkesterchef Dorthe Andersen i en pressemeddelelse.
Flere borgere i Hjortshøj spottede tilbuddet og lagde, 
uafhængigt af hinanden, billet ind på en koncert. 
Vi var heldige: Danmarks bedste big band kommer 
og spiller, ikke én men hele to koncerter i Hjortshøj 
torsdag den 17. september kl. 19.30 og kl. 21.00, på 
Skoletorvet på Virupskolen.

Arrangør:
Landsbyliv, Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj 
og HØJ -kulturforeningen i Hjortshøj.

Aarhus Jazz Orchestra kommer til Hjortshøj

Der skal graves mange kubikmeter jord væk. Foto: Poul Nyholm

FIH 141 layout.indd   5FIH 141 layout.indd   5 30/08/2020   16.2830/08/2020   16.28



6

Hjortshøj har fået en læge og 
et lægehus. Og selv om det var 
et forhindringsløb at etablere 
klinik under en pandemi, er hun 
godt i gang med at tage sig af 
sine nye patienter.

Af Jesper Odde Madsen. Foto: Poul Nyholm

Den gamle bank ved Statoil-grunden 
er endelig vågnet af sin coma. Prakti-
serende læge Gitte Refsgaard Andersen 
har fået renoveret bygningen og givet 
lokalerne nyt liv. 

- Jeg blev sproglig student, så jeg 
havde ikke lagt mig fast på medicin, 
men det lå alligevel i min underbe-
vidsthed, at jeg en dag skulle have et 
lægehus i en gammel bank, siger Gitte. 

- Men der skete noget, da jeg var på 
en rejse i Ghana. Der mødte jeg to hol-
landske medicinstuderende, og det fik 
mig til at tage beslutningen. Det betød 
bl.a., at jeg manglede nogle suppleren-
de kurser, og dem tog jeg i København.

- Jeg valgte at flytte til København, 
fordi jeg ville prøve storbyen, det var 
ikke noget, jeg var nødt til. Men jeg 
kunne ikke undvære Århus og famili-
en, og så snart det var muligt, vendte 
jeg tilbage. Jeg afsluttede studierne på 
Århus universitet i 2008 og har været 
speciallæge i almen medicin siden 
2017.

Speciallægeuddannelsen blev gen-
nemført på Århus sygehus, et lægehus 
på landet i Uldum, i Skt. Olufsgade i 
Århus, og sidst i et lægehus i Park allé 
(Århus).

Nu er hun godt i gang med sit nye 
job, og hun nyder at være tilbage i 
Hjortshøj, hvor hun er født og opvok-
set. I dag er hun 40 år.

Mor og datter i Kernehuset 
- Privat bor jeg med min familie i 
Skødstrup, og jeg er gift og har tre børn 
på 4, 9 og 11 år. Min ældste datter og 
jeg har faktisk haft den samme pæda-
gog i Kernehuset, og de to yngste be-
gyndte begge i Bifrost, fortæller Gitte. 

- Jeg er meget engageret i mit 
erhverv som læge, men også i min 
familie. Det var primært derfor jeg 
besluttede mig for at blive træner for et 
børne-springhold i Skødstrup. Min ene 
datter er hjælpetræner, og den anden 
datter går på holdet. 

Lægen der vendte hjem 

- I dag er det lidt specielt at være 
solo-læge, de fleste arbejder i dag i en 
konsultation med to eller flere læger. 
Men det gode ved at arbejde solo er, at 
man lærer patienterne godt at kende. 
Det handler om et samarbejde mellem 
to parter, da en stor del jo vedrører 
forebyggelse og patienternes baggrund 
og livsstil.

- Jeg glæder mig til gradvis at lære 
flere af byens borgere at kende, når vi 
snakker sammen i klinikken. Det er 
på længere sigt guld værd, når jeg i 
konsultationen skal finde ud af hvad 
jeg bedst kan gøre for dem. 

Det er jo ikke nogen hemmelighed, 
at mere end hver fjerde dansker bruger 
alternativ behandling, og at de nogle 
gange har brug for at tale med lægen 
om det. Hvad mener Gitte om at de 
sideløbende bruger noget alternativt, fx 
zoneterapi?

- Det har jeg det fint med, hvis det 
hjælper dem. Blot skal vi være op-
mærksomme, hvis man tager natur-
præparater sideløbende med medici-
nalindustriens almindelige produkter, 
siger Gitte. 

En lang proces
Håndværkerne har længe været i gang 
med at indrette og bygge om, men 
processen har ikke været uden knaster. 
Officielt skulle klinikken på Hund-
kærvej åbne den 1. august, men da det 
ikke var muligt at få klinikken klar og 
få den kommunale godkendelse i hus, 
havde regionen accepteret, at det blev 
1. september.

For at få økonomien på plads skulle 
Gittes bank naturligvis en tur til 
Hundkærvej og gennemgå bygninger-
ne – men på grund af coronaen måtte 
bankfolkene ikke gå ind i huset, så det 
gav et ekstra pres på tidsplanen. Uanset 
forhindringer og udsættelser gik Gitte 
dog alligevel i gang inden klinikken 
åbnede for alvor.

- I august betød det faktisk, at jeg 
var ude på en del hjemmebesøg. Det er 
ikke normalt i vore dage, men det har 
den fordel, at jeg lærer nogle af mine 
nye patienter godt at kende.

Tre personer arbejder nu i lægehuset: 
Gitte, lægesekretæren og en psykolog, 
der har lejet sig ind i et af lokalerne. 
Gitte har også lyst til på sigt at få ”ud-
dannelseslæger” med, altså læger, der 
er færdiguddannet og under speciali-
sering.

- Min lægesekretær arbejdede også i 
lægehuset i Århus, og jeg er meget glad 
for at hun valgte at flytte med mig. 

- Vi kommer også til at have kon-
sultationer via telefon, mail og video, 
men det er klart, at den slags fungerer 
bedst, når man kender folk i forvejen, 
siger Gitte.

Det er i øvrigt meningen, at den 
tidligere postbygning skal lejes ud.

Se hjortshøjlægehus.dk og Hjortshøj 
Lægehus på Facebook.

OBS: Den planlagte åbning i starten af 
september blev desværre forsinket, da 
der var indbrud i lægehuset fredag d. 
28. august, tidligt om morgenen.

Både Gitte Refsgaard og hendes mand, Thomas, 
har i forårets løb haft nok at se til med at renovere 
de gamle banklokaler på Hundkærvej. 
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Er jeg ensom, lyder et af punk-
terne på en tabt seddel, som er 
fundet på vejen mellem Kank-
bølle og Hjortshøj. Anders Agger 
vil gerne i kontakt med skriben-
ten for at producere en udsen-
delse i DR2 serien Indefra med 
Anders Agger.

Af Lars Bødker Smitt

Ændre livsindstilling.
Er jeg ensom?
Hænge vasketøj op.
Lær at blive til grin.

En tilfældig halvkrøllet seddel fundet 
i vejkanten ved Kankbølle slår an til 
de store eksistentielle og selvkritiske 
spørgsmål i livet - og tager samtidig 
hånd om helt  lavpraktiske opgaver i 
hjemmet.

Det er faktisk sket. 
Seddelen er indgangen til en virkelig 

historie, som måske vil blive fortalt. 
Det afhænger af, om personen, som 
skrev sedlen har lyst til at fortælle den 
i en Tv-udsendelse. 

En seddel i grøftekanten
Historien begynder tidligere på året, da 
Søren Hartmann, der er tilrettelægger 
af DR2 serien ”Indefra” og er borger i 
Hjortshøj, løb sin sædvanlige tur byen 
rundt.

I svinget på Kankbøllevej fik han 

Har du mon skrevet 
denne huskeseddel?

tilfældigt øje på en krøllet, hvid seddel 
i vejkanten. 

Han samlede den op og så straks, 
at der ikke var tale om en almindelig 
indkøbsseddel til Brugsen. Sedlen kom 
i lommen.

Søren Hartmann viste sedlen til 
Anders Agger, der gennem syv år 
har produceret  ”Indefra” på DR2, og 
de var enige om, at sedlens punkter 
kunne og burde danne grundlag for et 
program i serien – især hvis skribenten 
vil stå frem og være parat til at fortælle 
om de overvejelser, der fik ham eller 
hende til at skrive den.

- I ”Indefra” dykker vi typisk ned 
i livets eksistentielle spørgsmål og 
beskriver så vidt muligt det liv, vi lever 
med hinanden – i medgang og mod-
gang, siger Anders Agger.

- Og her har vi en seddel fra et 
menneske, der måske er i en livskrise, 
en eksistentiel krise eller bare gør sig 
tanker om sig selv og tilværelsen. Vi 
ved det ikke, men personen og seddelen 
kan indgå i en beskrivelse af det liv, 
der leves her i Hjortshøj og omegn.

Åben for andre input
Anders Agger håber, at skribenten vil 
give sig til kende – også selv om perso-
nen ikke har lyst til selv at medvirke i 
programmet.

- Vi vil gerne i kontakt med per-
sonen, så sedlen i det mindste kan 
komme ”hjem igen.” Intet bliver offent-
liggjort uden, at personen har indvilget 
i det, siger Anders Agger.

Men uanset om det sker, vil han 
gerne i kontakt med flere personer 
i Hjortshøj, som gør sig de samme 
tanker, som sedlen beskriver - eksisten-
tielle overvejelser og følelsen af at stå i 
en livskrise. Alt sammen for at give et 
dybt, mangfoldigt og levende billede af 
mennesker i Hjortshøj anno 2020.

Kontakt i så fald Søren Hartmann på 
soha@dr.dk og fortæl lidt om dig selv 
og din livssituation i mailen. Så vil du 
blive ringet op for en nærmere kontakt. 
Udsendelsen vil blive bragt som et 
afsnit i serien ”Indefra” i løbet af 2021.

- Har du skrevet denne huskeseddel? Så vil jeg 
gerne møde dig, siger Anders Agger, der producer-
er DR2-serien Indsigt. Foto: Lars Bødker Smitt.

Her i vejkanten ved svinget af Kankbøllevej lå den 
nævnte huskeseddel. Foto: Søren Hartmann/DR.
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Er Hjortshøj den by, hvor util-
fredsheden med at bo i Århus 
Kommune er størst? Hanna 
Rasmussen, der har boet i byen i 
61 år, undrer sig.

Af Lars Bødker Smitt

Kommunens mest utilfredse lokalom-
råde!

Det var den betegnelse, der tidli-
gere på året blev hæftet på Hjortshøj 
som resultat af en større kommunal 
tilfredshedsundersøgelse, der betegnes 
”Aarhusmålene.”

Her stillede man bl.a. spørgsmålet: 
”Hvis du tænker på din nuværende 
situation, i hvilken grad synes du, at 
Aarhus er en god by for dig?” 

Og resultatet lød klart, at tilfredshe-
den var størst i midtbyen, mens util-
fredsheden steg, jo længere man kom 
bort fra bymidten. Hjortshøj var altså 
byen med den største utilfredshed fulgt 
af Malling, Harlev, Trige, Mårslet, 
Skødstrup og Solbjerg.

Utroligt skuffet
Men kan det resultat tolkes derhen, at 
borgerne i Hjorthøj er utilfredse med 
at bo her i vores oplandsby i den nord-
lige udkant af kommunen?

Nej, bestemt ikke. Tværtimod, mener 
Hanna Rasmussen, der kom til Hjorts-
høj i 1959 og har haft sit liv i byen lige 
siden, i alt 61 år. 

- Jeg takker for Hjortshøj. Den by 
har givet mig så meget, at jeg slet ikke 
kan beskrive det, siget Hanna, der med 
mand og tre børn har boet tre steder i 

Jeg takker for Hjortshøj

- Jeg kunne aldrig drømme om at bo andre steder, siger 
Hanna Rasmussen, der kom til byen for 61 år siden. 
Foto: Poul Nyholm.

byens centrum på Virupvej. Nu, hvor 
hendes mand Hans ikke er mere, bor 
hun stadig i huset med den pragtfulde 
have overfor Brugsen.

Hanna mindes en dag i foråret, 
hvor hun netop snakkede med en lille 
flok af veninder om, hvor dejligt et 
sted Hjortshøj er, og hvor stor pris de 
satte på deres tilværelse i byen. Og to 
dage efter kom så Lokalavisen, hvor 
hun læste om, at Hjortshøj-borgerne 
skulle være de mest utilfredse borgere i 
kommunen.

- Jeg blev så utroligt skuffet, og jeg 
undrede mig virkelig meget over det. 
For det er helt i modstrid med min 
egen oplevelse og alt, hvad jeg hører fra 
de mennesker, som jeg kender i byen. 
Det er bestemt ikke utilfredshed, der 
præger deres holdning til at bo her, 
siger hun.

Kritiske punkter
Hanna har grundlaget i orden for at 
udtale sig om spørgsmålet. Igennem 
alle sine 61 år i byen har hun været 
aktiv i en lang række sammenhænge 
– Landsbyforum, menighedsråd, FPF, 
Skolenævn samt kulturarrangementer 
af alle typer for blot at nævne nogle.

Som medlem af Menighedsrådet 
startede hun for ti år siden sammen 
med fire andre en eftermiddagscafe, 
som hver 14 dag har et arrangement i 
Sognegården.

Gennem sin berøring med masser 
af mennesker har hun fulgt byens 
udvikling på tætteste hold. Og ad den 
vej kender hun naturligvis også til de 
enkeltområder, hvor tilfredsheden ikke 

altid har været i top.
- Jeg kan godt forstå utilfredsheden 

med, at det trak så længe ud med 
Letbanen, og at de ikke formår at 
orientere ordentligt på stationen. Folk 
vil acceptere meget, hvis de får en for-
nuftig forklaring. Men nu fungerer det 
heldigvis, så vi kan nyde den smukke 
tur, med både skov og strand, siger 
Hanna.

- Jeg er meget enig i, at trafikken er 
et stort problem, som jeg ved, at Lands-
byforum har forsøgt løst ved utallige 
henvendelser til kommunen. Nu ser 
der imidlertid ud til at ske noget med 
trafikdæmpning. Men det er også vig-
tigt, at skolebørnene kan komme over 
Virupvej til cykelstien på et sikkert 
sted, og på mange andre måder kan der 
være store problemer.

Hanna har boet ved Virupvej gennem 
al sin tid i byen og oplevet på tæt hold, 
hvordan trafikken er steget og steget.

- Jeg husker en konference for cirka 
20 år siden, hvor debatten om bl.a. tra-
fik var nøjagtig den samme, og sikker-
heden er ikke blevet bedre.

Hvad er I glade for?
Ingen af disse emner kan dog få Hanna 
til at udstråle andet end dyb tilfredshed 
med Hjortshøj som sin hjemby, og den 
side ville hun gerne have set mere af i 
en tilfredshedsundersøgelse.

- Der mangler da spørgsmålet om, 
hvad vi er glade for her i byen. Det vil-
le jo tegne et helt andet billede end det 
negative fra kommunens undersøgelse, 
siger hun.

Hun tænker på den overflod af fanta-
sifulde og livgivende fælles aktiviteter, 
som har præget byen gennem masser 
af år – og som stadig vokser og fornys 
nedefra af de unge generationer. Der 
høres foredrag, synges i kor, spilles 
teater, spilles musik, dyrkes sport, gås 
ture, dyrkes grønsager, danses alle 
mulige former for dans som aldrig før 
- plus et væld af andre former for fol-
keligt samvær. Både kirke  sognegård, 
økosamfund og Lokalcenter er meget 
aktive medspillere

Og snart står der et Multihus til 
gavn for mange af aktiviteterne.

- Jeg er så glad og imponeret over alt 
det, der sker i byen. Jeg kunne aldrig 
drømme om at bo andre steder, slutter 
Hannas oplevelse af Hjortshøj.
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DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE 
SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER 2020 

Se flere aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk 
 

 
 

 

Hjortshøj Kirke • Smedebakken 14 • 8530 Hjortshøj 
Hjemmeside: www.hjortshoejkirke.dk • Facebook: fb.me/hjortshoejkirke 

 

VALGFORSAMLING 
Tirsdag 15. september 2020 kl. 19.30 – 21.00 
Sognegården – Hjortshøj Kirke 
 
Valgbestyrelsen byder velkommen og der vælges  
en dirigent. 
Der er en fast dagsorden med orienteringspunkter, 
derefter er der valg:  

 Opstilling af kandidater. 
 Debat mellem kandidater. 
 Skriftligt, hemmeligt afstemning. 
 Der skal vælges 8 medlemmer;  

vil du være en del af holdet? 
 
 
 
 

 
TORSDAGSCAFÉ  
Torsdag 1. oktober kl. 14.30 – 16.30  
Duoen ”HIW OG SWING” med Eric og Erling fra Hjortshøj. 
 
Torsdag 22. oktober kl. 14.30 – 16.30  
Tilbage til livet, gadedrengen Jannik fortæller. 
 
Torsdag 5. november kl. 14.30 – 16.30  
Sange og salmer jeg forbinder med Hjortshøj. Iben fortæller. 
 
Torsdag 26. november kl. 14.30 – 16.30  
Julens traditioner, fra hedenskab til gaveræs. Benno fortæller. 
 
 

BØRNEGUDSTJENESTER 
Tirsdag 1. september kl. 17.00  
Tirsdag 6. oktober kl. 17.00 
Tirsdag 3. november kl. 17.00 
 
Børnegudstjeneste er en gudstjeneste særligt tilrettelagt 
for børn, så der både er noget for øjne og ører. Vi synger 
børnesange med fagter og bevægelse til, en salme, hører 
bibelfortælling, beder Fadervor og får Guds velsignelse.  
 
Børnegudstjenesten starter kl. 17.00 og varer godt 30 min. 
Den er særligt tilrettelagt for børn i alderen 2-12 år samt 
deres familier, men alle er hjerteligt velkomne til at være 
med!  
 
Efter børnegudstjenesten laver vi en lille aktivitet og spiser 
sammen i sognegården. Her er der god mulighed for at få 
en snak med andre børnefamilier.  
Maden koster 25 kr. for voksne og gratis for børn.  
Ingen tilmelding - mød bare op 

 
 

SANGAFTEN  
 Torsdag 24. september kl. 19.30 – 21.30  
Torsdag 9. november kl. 19.30 – 21.30 
 
I september deltager  
koret Joy Junction 
 
I november tages der udgangspunkt  
i den helt nye Højskolesangbog. 
 

SAMTALESALON - TILLID 
 Onsdag 28. oktober kl. 19.30 – 21.30  
ved Gert Tinggaard Svendsen 
 
Hvad er tillid og hvor kommer den fra?  
Hvilken rolle spiller tillid i krisetider? 
 
Der er begrænset deltagerantal, og tilmelding via mail 
til kirketjener@hjortshoejkirke.dk er derfor nødvendig 
(og bindende for ikke at tage pladser op for andre).   
Det koster 50 kr. at deltage. Man kan betale på dagen 
kontant eller med Mobile Pay. 
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       Nye åbningstider              
      Tir.         14 - 18
      Ons.       14 - 18
      Tor         14 - 18
      Lø.      9.30 - 14

Bestilling af brød, kager og færdigretter m.m. sendes til bageri@vimby.dk 

Facebook: Vimby Høkeren og økologisk bageri

Computer Café med IT-hjælp - Torsdag fr 14  - 15.30 - Pris: 50 kr.

Vimby Høkeren

Friskbagt rugbrød, stenovnshvedebrød både på surdej og gær, samt glutenfri brød.  

Veganske produkter. 

Friskbagte kager.

Færdigretter og pizzaer lige til at tage med hjem og varme. Både med og uden kød.  

Et stort udvalg af kolonialvarer, chokolader, vin, øl.

Is fra De 4 Istider og meget mere. 

I æggedøgneren kan du købe gode græsæg døgnet rundt.

Fonden drives af ansatte og frivillige fra  
lokalområdet i Hjortshøj. Al økonomisk overskud 
geninvesteres i virksomheden.  
Der er ingen personlig profit.

Vi har ansat en del mennesker der har brug for særlige 
arbejdsvilkår.  
Når du køber varer hos os, støtter du lokale  
meningsfulde arbejdspladser og økologi i dagligdagen.

VIMBY er en socialøkonomisk fond og  
virksomhed med eget bageri, dagligvarebutik og hønseri.  
 
Vi arbejder med:  
Mennesker - Økologi - Kvalitet - Lokale råvarer.

Gl. Kirkevej 116 A, Hjortshøj

   LANDSBYLIV I HJORTSHØJ -  MELD DIG IND I DIN BY

 VELKOMMEN SOM FRIVILLIG: 
Alle aktiviteter bliver realiseret i et frivilligt fællesskab 
Har du lyst til at hjælpe og blive en del af et mangfoldigt og 
meningsfyldt landsbyliv så skriv til elisabeth@landsbyliv.dk

Tjek vores hjemmeside for info og aktiviteter: www.landsbyliv.dk

Landsbyliv i Hjortshøj er en almennyttig for alle. Den er  lavet med det formål at hjælpe hinanden 
her i byen med at lave gode aktiviteter til glæde for fællesskabet og livet i almindelighed. Og for at 
vi i byen har en forening der kan være formel ramme for ens aktivitet bl.a. hvis man har behov for 
at søge penge. Vi har lidt økonomiske midler som bl.a. kommer fra medlemskontingenter, overskud 
fra genbrugsbutikken og fra forskellige projektmidler der bliver søgt, enten af bestyrelsen eller de 
enkelte projekter. 

Vil du være med til at udvikle din by så meld dig ind. Det koster 125 kr. om året du kan indbetale dem 
på mobilpay: 79087 – husk navn og email.  eller på reg nr. 8401 konto nr. 1102617. 

På et eller andet tidspunkt slår vi igen dørene op for vores populære  
økologiske fredagsevent. Et uformelt mødested for alle i byen, hvor man kan 
hygge sig, spise lækre økologiske kager og dejlig mad. Fra kl. 18 serverer vi 
en varm ret, så også aftensmaden kan klares i godt selskab.
Alle er velkomne. Sted: Gl. Kirkevej 116 A

Fantastisk Fredag skabes af frivillige og vi har efterhånden et rigt dejligt 
team som kommer og laver mad, står i bar rydder op m.m. Har du lyst til 
at være med som frivillig. Det kan være et par timer, så kontakt Elisabeth Groot på 
elisabeth@landsbyliv.dk 
Begivenheden er et samarbejde mellem Vimby og Landsbyliv

FANTASTISK FREDAG ?    -   HOLD ØJE MED 8530 HJORTSHØJ
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Smedebakken 8 . 8530 Hjortshøj

Tlf. 86 22 14 89
www.hjortshoejforsamlingshus.dk

 BANKO HVER TORSDAG

 UDLEJNING 

 ARRANGEMENTER

 JULEMARKED

 Sundhedshus Hjortshøj 
 Stationsvej 14, Hjortshøj. 

 www.sundhedshushjortshoj.dk 

Akupunktur: 3011 7072 (Anne) 

Reiki, Massage og Terapi: 6130 5020 (Søren) 

Psykoterapi og Homeopati: 2615 7769 (Anke)  

Massage og Healing: 6015 1718 (Marie Louise)  

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

Rakuskåle fremstillet på kursus i Hjortshøj. Se 
side 13. Foto: Poul Nyholm
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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.

Nyanlæg
Vedligeholdelse
Brolægning
Beskæring
Træfældning
Snerydning

Kankbølle

Tlf.: 8622 7060
Mobil: 2126 0235

PER JØRGENSEN

ANLÆGSGARTNER
BROLÆGGER

Per_Jørgensen_2014.indd   1 21-01-2014   23:40:07

hvidevare
experten

NØRREGADE 10-14 . 8000 ÅRHUS C
 

TLF. 86 19 89 11

Århus_Hårde_Hvidevare_2014.indd   1 22-01-2014   08:26:54

Medlem af 
Danske Malermestre

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

DGG-SERVICE
MALERFIRMAET

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

Gratis og uforpligtende 
tilbud - ring til Helle 

på mobil 21 26 05 18

Trænger din bolig til en overhaling 

så ring til Helle og Lise  

og få en overmaling! 

 

SMEDEBAKKENS AUTO I/S
 
SMEDEBAKKEN 1
8530 HJORTSHØJ  
TLF. 86 22 63 66

Tilsluttet Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark

Smedebakkens_Auto_2014.indd   1 21-01-2014   23:42:25

Frode Nielsens Efterf. ApS

Hundkærvej 3B - 8530 Hjortshøj
Tlf. 86 22 04 68 - Fax 86 22 95 92

HJORTSHØJ
TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING

Hjortshøj_Tømmer-2014.indd   1 22-01-2014   08:29:19

Frode Nielsens Efterf. Aps
Risvangsvej 30, Hårup - 8530 Hjortshøj
Tlf. 86 22 04 68 - Fax 86 22 95 92
www.hjtsdk.dk

FÅ DIN ANNONCE MED I 
DET NÆSTE NUMMER AF

FOLK I HJORTSHØJ
EN ANNONCE SOM DENNE 
KOSTER KUN KR. 280,00

ARRANGEMENTER I 
HJORTSHØJ

 
Hvis du vil have noget med i 
Det sker i Hjortshøj i næste 
nummer af Folk i Hjortshøj, 
så send en kort tekst til:

jm@jespermadsen.dk 
Skriv "FIH" i emnefeltet
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Lena Dalgaard der står bag De 
Kreative Værksteder også kaldet 
Kreavognen i Vimby, fortæller 
om sine oplevelser med ra-
kubrænding ved værkstedet.

Af Lena Dalgaard. Foto Poul Nyholm

Forberedelserne 
Vi gjorde det – vi afholdt et rakukursus 
i De Kreative værksteder – og vi havde 
en fantastisk og fornøjelig lørdag sidst i 
maj. 9 medlemmer af vores lerværksted 
i Kreavognen deltog og keramikeren 
Jane fra Helgenæs kom og underviste.
Vi tumlede rundt mellem hinan-
den, nærmest løb ud og ind af vores 
værksteder, hvor vi glaserede de ting 
vi havde lavet – drejet og håndlavet. 
Alt var blevet forglødet – dvs. brændt 
første gang i vores keramikovn – så 
alt var klart til dagen. Det var bare så 
spændende.

Jane kom kl. 10 med det hele -  
spandevis – mindst ti forskellige bøtter 
med forskellige rakuglasurer – flere blå 
og turkise farver, gul og æggeskal og 
den cremefarvede, som er så typisk for 
rakukeramik og gul og orange, og grøn, 
rød og rosa og mange flere. Og masser 
af pensler - og så blev det hele spredt 
på flere rum inde i vognen, så vi ikke 
behøvede at klumpe os sammen.

Først fik vi ca. én times introduktion 
af Jane – gensidig præsentation, lidt 
om rakubrænding og rakuglasurer – vi 
var alle spændt og ville bare gerne i 
gang. Som børn, der ikke kan vente 
med at komme ud på legepladsen.

Jane kom også med gasovnen en 

Rakubrænding
metaltønde foret med brandsikkert 
materiale, gasflasken, gasslangen med 
tændstykke på, en stor balje og mas-
ser af savsmuld og et stort murerkar 
med koldt vand. Alt det stillede vi op 
udenfor sammen med borde vi kunne 
afsætte på.
Og så gik vi ellers i gang, ind og glase-
re, ud og sætte det glaserede på et bord, 
klar til brænding, som Jane stod for. 

900 grader varm ovn
Det regnede lidt i starten, men det lag-
de vi ikke så meget mærke til – vi var 
så optaget af at få glaseret og brændt 
vores egne ting. Jane satte sig ved 
ovnen og satte tingene ned i tønden/
ovnen, fyldte op, lagde låget på og så 
opvarmning til ca. 900 grader, - så al 
keramikken bliver rødglødende med 
den nærmest flydende glasur på - som 
dog heldigvis ikke løber. Så blev tin-
gene taget ud i glødende tilstand med 
lange metaltænger og ovnhandsker på 
og stillet ned i den store balje, hvoref-
ter de skulle dækkes med savsmuld og 
stå lidt og køle af og ikke mindst kra-
kelere, som raku gør. Det er det, der 
giver nuancer og spændende mønstre.

Forunderlig forandring
Det mest spændende ved at lave raku 
er, at man aldrig på forhånd helt kan 
vide, hvordan tingene kommer til at se 
ud. Ikke før tingene bliver taget op af 
ovnen og stadig meget varme bliver lagt 
ned i det kolde vand og man så kan gå 
i gang med at gnide og skrubbe med 
ståluld - for at vaske soden af. Derved 
kommer farverne frem.

PERSONKREDS
Der er 21 aktive medlemmer af kreavognen 
foruden to grupperinger, der har gruppe-
medlemskab, 10 støttemedlemmer og en 
baggrundsgruppe på 10 personer. 15 af vores 
aktive medlemmer er bosiddende i Hjortshøj– 
de øvrige 5 medlemmer i Skæring, Gl. Egå, 
Lystrup. 
I øjeblikket er der en stille og rolig tilgang, af 
nye medlemmer. Men vi kan sagtens være 
flere. 

VÆRKSTEDER
Vi har til huse i 4 rum i en bovogn.
Lerværkstedet med to drejeskiver - en 
el-drejeskive og en sparke drejeskive, smyk-
keværksted, glasur og maleværksted samt 
et fællesrum, hvor mange forskellige kreative 
sysler kan udfoldes. 

AKTIVITETER
Vi deltager i markedsdage, høst og ju-
le-marked i Andelssamfundet, med mange 
besøgende udefra og har Åben Kreavogn 
med kaffe på kanden flere gange årligt. 
Vi afholder flere kurser – her i sensomme-
ren og efteråret 20 – i sept. afholder vi et 
keramikkursus for begyndere og lidt øvede og 
et rakukursus mere samt glasur-undervisning 
i september.

VIL DU VÆRE MED?
Hvis du har lyst til at høre mere om vores al-
mennyttige værksteder er du meget velkom-
men til at kontakte os–Lena tlf. 24482877, 
mail: Lenabd7@gmail.com . Se envidere 
vores facebookside: ”Kreavognen Hjorts-
høj”. Fra d.1. sept. har vi igen faste åbne 
dage ugentlig, hvor vi også kan introducere 
værkstederne. Tirsdag v. Lena 13-17, torsdag 
v. Elisabeth 16-17.30   God august-sommer 
fra Kreavognen.

Så er der det med, at man er så 
optaget i alle sine gøremål i processen, 
så man ikke opdager at tiden løber 
afsted. Og også for os fløj timerne – 
ingen tid til frokost – en hurtig kop 
kaffe på vejen og en bid ad madpakken 
ind imellem, sludren omkring baljen 
og bordene og ”ååh”, og ”nej og se her” 
og ”se lige den her” og ”hvor smuk en 
metal glans af kobber min krukke har 
fået indeni”. 

Det er skægt og herligt at brænde 
raku og det giver sammenhold og 
fælles glæde. Vi blev røde i kinderne 
og sodede på næserne og hænderne og 
hvor ved jeg. Det var så vellykket et 
kursus, at vi bliver nødt til at gentage 
succes´en.
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Det er en af  konklusionerne i 
en undersøgelse, der er lavet af 
den arbejdsgruppen, der er etab-
leret for at fremme det lokale 
idrætsliv og sikre lokale aktivite-
ter i det kommende Multihus. 

Af Jes Lemming

Folk I Hjortshøj har talt med to af 
initiativtagerne, Michael Petersen, 
Thomas H. Christensen og og den 
nyvalgte formand for Virup IF Søren 
Schrøder Rasmussen, om de fremtidige 
aktiviteter i hallen og inddragelse af 
brugerne, der selv skal være engageret 
i at etablere deres sport i Multihuset.

Virup Idræts Forening (VIF)
- Der er etableret en helt ny bestyrelse 
og der er valgt en ny formand i VIF, 
fortæller Søren og benytter lejligheden 
til at takke den afgående bestyrelse for 
det store arbejde de har udført. 

- Den nye bestyrelse er gået ind i 
bestyrelsesarbejdet, for blandt andet 
at undersøge om VIF kunne gå ind i 
en samlet idrætsforening og om VIF 
kunne være andet end “bare” at være 
en fodboldklub, fortæller Søren og fort-
sætter. Der var jo allerede etableret et 
initiativ på dette område og vi mødtes 
med initiativtagerne før ferien og fik 
skabt en fælles forståelse for, at det er 

Samarbejde om idræt

noget vi er enige om og allesammen vil 
arbejde for.

Vi gjorde det klart, at vi i VIF fod-
boldklub rigtig gerne hjælpe, støtte og 
bakke op omkring det her initiativ og 
både jeg og næstformanden Christian 
Rødbro har kastet os ind i arbejdet med 
at skabe en fælles forening for idræt i 
Hjortshøj.

Vi er glade for, at der med VIF nu er 
kommet en organisation bag de tanker 
vi har gjort os i arbejdsgruppen, under-
streger Michael og Søren bekræfter at 
VIF ud over det idrætslige samarbejde 
også gerne vil gå ind i arbejdet med 
den overordnede organisering.

Brugerundersøgelse
- Undersøgelsen beskriver, hvilke 
interesser folk i Hjortshøj har i forhold 
til idræt og det spørger vi ind  til 
i forskellige idrætsgrene, fortæller 
Thomas. Der er 400 der har svaret og 
det er relativt mange fortsætter han, og 
det giver  et fingerpeg i retning af hvor 
interessen er i forhold til bestemte 
idrætsgrene og aldersgrupper, der kan 
komme på tale. Vi kan flæng nævne: 
indefodbold, gymnastik, badminton, 
bordtennis, floorball, volleyball, dans, 
yoga og fitness. Undersøgelsen giver 
mulighed for at se, hvad vi skal gå efter 
i det fremtidige arbejde.

Opbakning til at være med i arbejdet
- Undersøgelsen viser desuden at der 
er meget stort engagement hos folk. De 
tilkendegiver, at de gerne vil byde sig 
til, fortæller Michael, og det er virkelig 
positivt. Det er den drivkraft, der skal 
til for at få nye aktiviteter realiseret.

Det gælder både i forhold admi-
nistrative opgaver og træneropgaver. 
Det er vi jo fuldstændig afhængige af, 
tilføjer Thomas.

- Vi kan guide og støtte, når der skal 
oprettes en aktivitet, f.eks. basket, men 
vi er afhængig af, at der er en to, tre 
voksne som siger: Det driver vi, det 
skaber vi. Det er vores erfaring fra 
fodboldklubben, supplerer Søren.

Initiativtagerne har fra starten drøf-
tet organiseringen og tænker i retning 
af én forening - Virup Idrætsforening 
- der er paraplyorganisation med et 
underudvalg for hver aktivitet/idræts-
gren. Hvert udvalg tager så vare på sin 
egen idræt/aktivitet.

Informationsmøde i 21. september 
19.30 på skoletorvet
På informationsmødet præsenterer VIF 
sine visioner. Desuden præsenteres 
undersøgelsen og der bliver mulighed 
for at stille spørgsmål og komme med 
input. Alle tre understreger, at de ikke 
har svar på alle spørgsmål, men glæder 
sig at komme i dialog med interessere-
de borgere i byen.

Der planlægges med at invitere til 
et opfølgningsmøde for interesserede. 
Her vil der være mulighed for, at man 
kan arbejde mere med tingene, f.eks. i 
workshops.

VIF ånden lever videre 
Afslutningsvis understreger Søren, at 
grundlaget for Virup Idrætsforeningen 
ligger fast. 

- Som fodboldklub er vi en bred-
deklub og en fælleskabsorienteret 
forening, det er noget af det vi tager 
med ind i det nye samarbejde - det er 
vigtigt. Det er det fællesskabsoriente-
rede, det at være sammen. Det er det 
VIF kommer med. Vi bliver aldrig en 
elitesportsorienteret klub. Vi vil gerne 
vinde, men vi skal have bredden med, 
smiler han. 

Når vi får et multihus, får vi også 
et sted at mødes på kryds og tværs af 
idrætsgrene, alder og køn og det er 
supervigtigt for fællesskabet, slutter 
Thomas, mens de andre nikker ivrigt.

Foto: Jes Lemming
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FÆLLESMØDE

Idræt  - sammen 
og på tværs 
i Hjortshøj

SKOLETORVET

Fælleskabet skal løfte, hvis vi skal 
udvide idræts-mulighederne i 
byen… 

Mødet foregår på Skoletorvet på 
Virup-skolen den 21. september 
klokken 19.30 - 21.30.

Af coAf corona-hensyn er vi nødt til at 
bede om tilmelding på 
meresport.virup@gmail.com 
senest den 17. september. 

Det vil være sodavand, kaffe og 
kage - og så er øl-vognen booket;) 

Virup IF

Ses vi til møde om idræt i Multihuset?
Kom til info-aften og hør, hvordan 
Virup arbejder henimod at skabe 
en fælles idrætsforening i og for 
hele byen - med forskellige 
muligheder for at dyrke sport og 
bevæge sig - i vores kommende 
Multihus… Vi fortæller også lidt fra 
idræts-undersøgeidræts-undersøgelsen før 
sommer. 

Der er brug for det hele… 
Kom også hvis du har tanker om 
at etablere en idræt, har lyst til at 
hjælpe på sidelinjen eller være en 
del af den mere administrative 
eller organisatoriske del af 
foreningen, fx inden for økonomi, 
events eller IT. 

MC Hjortshøj 
er dannet
Tekst og foto: Jens Sønderbæk

En ikke helt almindelig torsdag 
aften foran Brugsen i Hjortshøj!
For ikke længe siden efterlyste René 
Dybdal, Bastian Dybdal, Erik Nissen 
og Jens Sønderbæk andre MC interes-
serede i byen med det mål at mødes, 
snakke, sparke dæk og køre en fælles 
tur. 

Opslaget trak torsdag den 13. august 
12 flotte motorcykler til fra bl.a. Hjorts-
høj, Hesselballe, Skæring og sågår 
Randers! 

Efter "line-up" - som tiltrak en del 
nysgerrige - kørte man i samlet flok til 
ishuset ved Mols Kroen - og her blev et 
nyt fællesskab - MC Hjortshøj - grund-
lagt med en kommende FB side, og en 
masse ideer til kommende ture.

Har du en MC, og kunne du tænke 
dig at mødes med ligesindede, så 
hold øje med Facebook gruppen 8530 
Hjortshøj. Her kommer der mere 
information.
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Sundhedshus 
Hjortshøj
1. oktober, kl. 19 - 21:
Meditativ Syngeskåle Koncert. 
v. Maria M. K. Kristensen.

8. oktober, kl 19.30-20-30:
Boost dit Immunforsvar.
Om hvad du selv kan gøre for at styrke 
dit immunforsvar.

OBS – Ved flere tilmeldte end lokaler-
ne tillader, pga covid-19, flyttes arran-
gementerne til større lokaler.

Venlig hilsen Anne Z.
www.sundhedshushjortshøj.dk

Det sker 
i Hjortshøj

Hjortshøj bibliotek
Biblioteket er nu klar til at åbne i ube-
mandet tid fra onsdag d. 19. august. 
Der bliver i første omgang kun tale om 
eftermiddags/aften åben, hvor åbnings-
tiderne bliver fra kl. 15.00-22.00.
I weekenderne er der fuldt ubemandet 
åben fra 7-22.

Tjek hjemmesiden:
www.aakb.dk/åbningstider

Venlig hilsen
Jane Lindgaard

STRIBEN - af Esben Würtz Sørensen

6. oktober:
Rumsonder og Satellitter
v. prof Hans Kjeldsen.

27. oktober:
Tang som bæredygtig ressource
v. seniorforsker Annette Bruhn.

3. november:
Liv på de store havdybder
v. prof. Bo Barker Jørgensen.

10. november:
Alt om gær, humle og øl
v. Brygmester Zoran Gojkovic og 
Erik Lund, Carlsberg. Forlænget 
til 21.30.
Der kan blive entré som betaling 
for smagsprøverne.

17. november:
Menneskets historie, vandringer, 
epidemier, genetik og miljø
v. prof Eske Willerslev.

24. november:
Grønlands geologi
Hvad kan isen fortælle, hvad er 
der under isen, konsekvenser af 
global opvarmning
v. prof Nicolaj Krog Larsen og prof. 
David Lundbeck Egholm 

Vi glæder os til at se jer. Der er al-
tid kaffe, te, kage og vin. I år også 
lidt øl d. 10/11.

Lone Jacobsen, Poul Krøijer,
Kurt Elmstrøm og Peder Kjærgaard

Streaming af naturvidenskabelige foredrag
Successen fortsætter i Sognegaarden Hjortshøj kl. 19.00 - 21.00 
på følgende dage:

Rakubrænding, se side 13. Foto: Poul Nyholm

FIH 141 layout.indd   16FIH 141 layout.indd   16 30/08/2020   16.2930/08/2020   16.29


