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RISHØJGÅRD 
FARMSHOP
Årstidens frugt & grønt

Blomster
Slik uden tilsætningsstoffer

Helsekost
Dyrefoder - også økologisk

Mejlbyvej 136, 8250 Egå
Tlf. 86 22 01 66

Rishøjgård_Farmshop_2014.indd   1 21-01-2014   23:46:26

BESTIL EN FLAGALLE
Smedebakken: 300 kr.

Hele byen: 700 kr.

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

Af Bjarne Bendsen og Jes Lemming

Aarhus Kommune samarbejder med 
Fællesrådene i kommunen og støtter 
dem økonomisk. I Hjortshøj kaldes 
Fællesrådet også Landbyforum. Samar-
bejdet med kommunen giver mulighed 
for at blive hørt i forbindelse med de 
forslag byrådet udarbejder for f.eks. 
Hjortshøj.

40 km/t-zoner i Hjortshøj
Det er et emne, som længe har været på 
ønskelisten, men foreløbig har Land-
byforum kun hørt om det fra aviserne. 
I følge kommunen, skal projektet først 
udføres i 2020 og anlægsafdelingen, der 
står for selve projektet, går først i gang 
med undersøgelser og præcisering af 
det detaljerede projekt i 2020. Hjortshøj 
er dog et af de områder, der vil blive 
behandlet i 2020. 

Helhedsplanen for Hjortshøj
Aarhus kommune har meddelt, at der 
skal laves en helhedplan for udviklingen 
i Hjortshøj. Det er tidligere meldt ud, at 
arbejdet med denne plan skulle starte 
i eftersommeren 2019. Kommunen har 
nu endelig kontaktet Landsbyforum 
og det forventes, at den længe omtalte 
workshop vil blive arrangeret engang i 
starten af det nye år. Alle de involverede 
vil blive kontaktet ifm. planlægningen 
af workshop og hvad det nu ellers bliver 
til. Nyt om det i næste nummer af Folk 
i Hjortshøj eller på landsbyportalen og 
Facebooksiden 8530

Revision af lokalsamfundsbeskrivelsen
Landsbyforum har tidligere lavet en 
grundig beskrivelse af Hjortshøj, til brug 
for kommunens planlægning. Besty-
relsen i Landsbyforum er i gang med at 
opdatere planen og regner med at kunne 
have et udkast til den reviderede lokal-
samfundsbeskrivelse klar til den næste 
generalforsamling.

Privatisering af veje
Byrådet har besluttet at privatise kom-
munens veje, så de i stedet for at være 
kommunalt driftede veje bliver private 
fællesveje. Det er et emne, der ofte 
drøftes, når alle kommunens fællesråd 
mødes, og ofte på de høje nagler, da det 
mange steder fører en del problemer 
med sig. Der synes dog ikke at være de 
store skærmydsler med harmoniseringen 
her i byen - men hvis nogen i Hjortshøj 
står med problematikkerne omkring 
etablering af vejlaug, opsparing til frem-
tidigt vedligehold af vejen osv. og ønsker 
det taget op, så kontakt os i bestyrelsen i 
Landsbyforum.

Dialog med kommunen

LANDSBYFORUMS BESTYRELSE (foto)
Bjarne S. Bendtsen, forman, bestyrelsesmedlem siden 2011
Jesper Markward Olsen, bestyrelsesmedlem fra 2019
Else Mikél Jensen, suppl. 2017-2019, bestyrelsesmedlem fra 2019
Ove Overgård Nielsen, bestyrelsesmedlem siden 2011
Ikke afbildet:
Nanna Schneidermann, suppleant fra 2019
Karen Woer, bestyrelsesmedlem siden 2017

Foto: Poul Nyholm

FIH_138.indd   2FIH_138.indd   2 30/11/2019   15.4730/11/2019   15.47



3

FOLK I HJORTSHØJ  
Lokalblad for beboere i Hjortshøj, Hesselballe, Brandstrup, 
Kankbølle og Grøttrup

REDAKTIONEN
Jes Lemming 
Ansvarshavende redaktør 
Tlf. 22 51 82 54

Lars Bødker Smitt 
Tlf. 86 22 83 46

Jesper Odde Madsen 
Tlf.  40 40 37 32

Christina Andersen Reyn 
Tlf. 2872 4624
Kurt Elmstrøm 
Økonomi 
Tlf.  86 22 55 14

Poul Nyholm 
Fotograf 
Tlf. 26 70 60 44

Søren Torp Nielsen 
Lay-out 
Tlf. 29 21 06 28
Ina Marie Graneberg 
Mikkel Stubbe Teglbjærg 
Illustratorer

 
BLADET UDGIVES AF 
HJORTSHØJ LANDSBYFORUM 
- et Fællesråd under Aarhus Kommune

Oplag: 1800 
Tryk: LaserTryk, Århus N
Artikler, billeder og annoncer sendes til:

Kurt Elmstrøm 
Mail: kurtelmstroem@mail.dk

FORSIDEN 
Tegning: Ina MarieGraneberg

HJEMMESIDE 
www.hjortshoj.dk

INFOFOLDER  OM HJORTSHØJ 
TIL NYE BEBOERE
Hanna Rasmussen 
Tlf. 86 22 02 84

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. 9. marts 2020
Mail til redaktionen sendes til:

Jesper Madsen 
jm@jespermadsen.dk 
 

Traditionen tro bliver byens juletræ 
tændt på stationspladsen den 1. søndag 
i advent, men Hjortshøj har allerede 
taget forskud på en hel del julegaver i 
årets løb. 

Senest har vi fået et færdigt Multihus-
projekt, hvor de første spadestik tages, 
når byggetilladelsen til den nye parke-
ringsplads ved boldbanerne er på plads. 
Herefter går det egentlig halbyggeri i 
gang, der skal stå færdigt sommeren 
2021.

Multihuset kommer til at ligge i fin for-
længelse af den seneste udvidelse og om-
bygning af Virupskolen, der nu fremstår 
som en moderne og sammenhængende 
skolebygning, med gode arbejds- og 
opholdsarealer inde og ude. Læg dertil 
en nybygget Klub integreret i skolen. 
Hvilken gave til byens børn og unge.

Ombygningen af skolen har også betydet 
at den traditionsrige fællesspisning på 
skoletorvet har fået adgang til skolens 
topmoderne køkken, der er placeret 
ud til skoletorvet. Det er er en gave til 
fællesspisningen, at den færdige mad 
ikke længere skal transporteres gennem 
halvdelen af skolen.

Vi er desuden blevet begavet med en 
række nye aktiviteter båret af de mange 
frivillige i byen. Vi har fået Søndagsvi-

sitter på Lokalcentret, hvor der inviteres 
til halvanden times samvær på tværs af 
generationer ofte med et tema.

En nyskabelse er også frivillighedens 
dag, hvor byen kan møde alle de frivillige 
og byens foreninger. Her kan du finde 
en plads i byens store netværk. Støt-
teforeningen bag Multihuset står bag 
denne aktivitet og byens sommerfest, der 
har været en stor succes der har samlet 
børnefamilierne til leg og aktiviteter ved 
skolen.

Efter teaterforestillinger i Byparken i 
sommer er der dannet en teaterforening, 
som allerede er i gang med at indøve en 
ny forestilling.

Endelig har en gruppe borgere sørget 
for at byen kunne deltage i Aarhus Uni-
versitets offentlige foredrag i Naturviden-
skab i sognegården, hvor der har været 
“livestreaming” direkte fra universitet til 
mere end 200 steder i Danmark og grup-
pen forsætter med en ny foredragsrække 
i foråret.
Har vi vi glemt nogle? 
En sand gaveregn over Hjortshøj.

Redaktionen ønsker byens borgere en 
glædelig jul.

Jes Lemming

Julegaver til Hjortshøj  
Redaktørens kommentar

Præsentation af Multihuset på skolens nye fortælletrappe. Se også side 4

Foto: Jes Lemming
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Af Jes Lemming

Der mangler i skrivende stund kun 
en byggetilladelse til den nye parke-
ringsplads ved boldbanerne med 68 
pladser. Man håber på at få bygge-
tilladelse inden jul. Når den er på 
plads og P-pladsen etableret, starter 
byggeriet af Multihuset

Nyt fælles samlingssted i Hjortshøj.
Mads Fredberg fra Støtteforeningen, 
bød deltagerne velkommen og indledte 
med at takke alle dem, der i gennem 15 
år har arbejdet for at få etableret et fæl-
lesskabshus i forbindelse med skolen, 
der kunne danne rammen om sport og 
motion, musik og teater og fællesskab. 
Et mødested for byens børn, unge 
og voksne. Så lang tid har forskellige 
grupper arbejdet på ideen og nu er det 
blevet til virkelighed.

Hvad får vi så
Arkitekt Trine Boe fra arkitektfirmaet 
Rubow arkitekter gennemgik projektet.

Der er arbejdet meget med at etablere et 
ankomstområde der binder skole, SFO 
og Multihus sammen. (Se tegning). Den 
overdækkede forbindelse mellem skole 
og Multihus fører direkte ind i husets 
“hjerterum”, som Trine Boe betegnede 
foyer og cafeområde (med køkken). 
Herfra kan man gå til hallen, der har 
håndboldbanestørrelse og en spring-
hal. Der arbejdes i øjeblikket på nogle 
løsninger til at dele hallen op, så der kan 
foregå flere aktiviteter samtidig.

I henholdvis stueplan og på 1. sal vil 
der desuden være en multisal, som kan 
anvendes til dans, teater, koncerter, 
foredrag m.v. samt udlejes til fester og 
den slags. Der vil også være mødelokale 
med mulighed for e-sport samt diverse 
omklædnings-, rengørings- og teknikrum 
samt depoter. 
På 1. sal er der desuden sat plads af til et 
fitnessområde.
Det samlede areal bliver på godt 2500 
m2.

Tomt hus
Når byggeriet står færdigt i sommeren 
2021 (forhåbentligt) er huset tomt. 
Fonden kommer til at stå for driften af 

Multihus:
15 år gammel drøm går i opfyldelse
Omkring 130 borgere fra Hjortshøj var mødt op for et høre om det færdige Multihusprojekt og 
Initiativtagerne, Støtteforeningen og Multihusfonden stod klar til at skænke bobler fra Daglig-
Brugsen Hjortshøj ud til til de fremmødte.

huset, og der skal ansættes en halbesty-
rer. 

Der arbejdes i øjeblikket på en kon-
struktion, der sikrer at aktiviteterne i 
huset bliver lokalt funderede. Det gælder 
for forskellige frivilligt drevne dele 
(fitness, café) og det gælder udbud af 
diverse idrætsgrene.

Selve indretningen kommer til at tage 
udgangspunkt i genbrug af møbler mm. i 
høj kvalitet.

Restfinanisering
Ud over folkeaktier, donationer og ind-
tægter fra ølvognen, fester, flaskebonner 
med mere, mangler der pt. 300.000 kr. 
for at  kravet til egenfinanisering er op-
fyldt. Folkeaktierne sælges stadig i typer-
ne guld, sølv og bronze til henholdsvis 
5000 kr., 2500 kr. og 1500 kr. på multihu-
sets hjemmeside. Det er muligt at tegne 
nye folkeaktier á 500 kr., men kun til de 
arrangementer Støttegruppen laver.

Foto: Poul Nyholm
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Af Initiativgruppen: Kurt Elmstrøm, Peder 
Kjærgaard, Lone Jacobsen, Poul Krøijer

Samtidig er alle foredrag “streamet” til 
over 200 forsamlingshuse, skoler, bio-
grafer, sognegårde mm. i hele landet. 
I gennemsnit har over 30 mennesker 
deltaget i foredragsrækken pr. gang.

Det var med spænding, at vi lavede et 
samarbejde mellem et par ildsjæle og 
Menighedsrådet og Sognegården her i 
efteråret. Hvordan ville det tekniske fun-
gere? Ville der komme nogen til foredra-
gene? Var der villighed og mulighed for 
at fortsætte? 

Det har været perfekt på alle måder. 
Fremragende foredrag og hyggeligt at se 
dem sammen med beboere fra Hjortshøj.
Endnu bedre blev det, da Menighedsrå-
det meddelte, at de var klar til en runde 
mere.

Så frem med blyanten eller den elek-
troniske kalender og reserver 7 tirsdage 
i det nye år. Bemærk at alle foredrag er 
gratis og det er muligt at købe kaffe/te, 
kage og et lille glas til symbolske priser.

Alle foredrag er på tirsdage fra kl. 19.00 
til 21.00. Håber vi ses.

Naturvidenskab i Hjortshøj
I oktober og november har Aarhus Universitet afviklet 7 foredrag i naturvidenskab. 800 menne-
sker har hver gang været samlet på i Søauditoriet og tilhørende foredragssale på universitet. En 
initiativgruppe fra byen har sørget for, at vi kunne være med på sognegården i Hjortshøj 

KOMMENDE FOREDRAG
d. 4/2-20: 
Einsteins relativitetsteori 
Professor Ulrik Uggerhøj.
d. 18/2-20: 
Kvantecomputeren 
Professor Klaus Mølmer
d. 3/3-20: 
Det er bare virus 
Overlæge Anders Fomsgaard
d. 10/3-20: 
Fremtidens natur 
Professor Jens-Christian Svenning
d. 31/3-20: 
Dybhavet – nyt fra en ukendt 
verden 
Professor Ronnie N. Glud
d. 14/4-20: 
Nobel Prize: Marc Abrahams and 
three price winners. 
d. 21/4-20: 
Rask og glad – tak til dine unikke 
mikrober 
Professor Oluf Borbye Pedersen

Af Toni Vebel

Den årlige Quindefrokost i Hjortshøj 
kan i år fejre 25 års jubilæum.

Vi har i den anledning valgt at 
afholde frokosten i Sognegården, da 
lokalerne på Virupskolen hele tiden er 
under forvandling og vi aldrig helt ved 
hvad vi bliver mødt af. Vi er sikre på, 
at det bliver rigtig hyggeligt også i nye 
omgivelser i Sognegården og håber at 
det bliver en tradition.

Quindefrokosten blev etableret af El-
sebeth Juulstrup og et par andre friske 
quinder, som blev fundet ved fællespis-
ningen på Virupskolen.        

4. februar 1996 blev den første Quin-
defrokost afholdt og der har været flere 
forskellige udgaver og indslag gennem 
tiden. I starten var der endda mænd 
med som serveringspersonale, men det 

blev sløjfet igen, da alle gerne skulle 
have en ”frieftermiddag” med de øvrige 
quinder. En gang var dresscoden en 
festlig hat, men det afskrækkede måske 
nogle for at deltage, så det blev også 
droppet. Så i dag er der kun quinder og 
i lige det tøj m.m. som man har lyst til. 
Det vigtigste er at komme med et godt 
humør og lysten til at være sammen 
med andre en søndag eftermiddag. Vi 
synger, spiser af de dejlige retter, snak-
ker, lytter til indslag fra de deltagende, 
evt. et af festudvalget bestilte indslag, 
snakker igen, hygger og møder nye som 
gamle bekendtskaber.

Se opslag på Facebook og forskellige 
steder i byen i januar 2020.

 
Dato: 2. februar 2020
Sted: Sognegården, Hjortshøj
Deltagergebyr:  50,00

Quinderne i Hjortshøj:

25 års jubilæum

Professor Søren Keindig fra Hjortshøj holdt foredrag om vand Foto: Jes Lemming

Professor Søren Keindig fra Hjortshøj holdt foredrag om 
vand
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Hjortshøj Frugtplantage
Indtil foråret sælger vi sæsonens æbler og pærer.

Hold øje med skiltningen.

ÅBNINGSTIDER:
Mandag til fredag: 10.00 - 17.30
Lørdag og søndag: 10.00 - 16.00

KIRSTINEBORG
Mejlbyvej 268 - 8530 Hjortshøj

   POP UP Hjort  -  lørdag d. 16. maj
i og for hele byen - Hold øje med facebookgruppen

Brug for en bogholder ? 
FÅ EN LOKAL BOGHOLDER 

TIL AT HJÆLPE MED 
Daglig bogføring, 

momsindberetning  mm. 
 LLEETTHH’’eerree  BBoogghhoollddeerrii  

v/ Janni Leth 
Tronkærvej 2, Hesselballe 

Tlf. 2619 2873 
janni@lethere-bogholderi.nu 

 

 

En god lærer og 30 liter 
kakaomælk

af Christina Andersen Reyn 

Hvem: Jan   
Hvor længe: Boede i Hjortshøj de før-
ste to år af sit liv, nu tilbage på sjette år 
Hvor: De hvide huse på Virup Skovvej

Jan bor til leje i et hvidt rækkehus med 
sine to delebørn. Køleskabslågen er 
fyldt med fotos og tegninger holdt fast 
af magneter. Selvom det kun er starten 
af november, hænger lidt julepynt så 
fint fra loftlampen i køkkenet. Det er 
ikke fordi, de er tidligt ude med at pynte 
op til jul. Det er mere helårspynt, fordi 
de synes, det er hyggeligt.

Vi får kaffe fra et kaffebrygningsag-
gregat, som fylder godt på den bord-

plade, der egentlig ikke er så meget af i 
forvejen.   

Jan bor de første to år af sit liv i Hjorts-
høj, men vokser op i Tilst. Folkeskolen er 
et helvede. Han har uro i krop og hoved 
og med 1147 børn på en skole, der er 
normeret til 700, har jungleloven over-
taget området.  Da det er tid til at vælge 
retning videre, har han ingen anelse om, 
hvad han har lyst til at uddanne sig som. 
Men han går og hygger lidt derhjemme 
med at lave mad, så som 17-årig begynder 
han på Teknisk skole - Levnedsmidler i 
Skødstrup. Han satser på, at det nok er 
kok eller tjener, han skal være. 

Teknisk skole er udfordrende på en ny 
måde. Af 180 elever er de 34 drenge. Jan 
husker kæmpekøkkener, arrogante kok-
ke og utilpashed. Men nogle fag er bedre. 
Når der står 'Proces' på skemaet, skal de 
have undervisning i det lille trænings-
mejeri, der er stillet op med smørkærne 

og små ostekar. Ind imellem er der lidt 
teori i et klasselokale. Det er et for-
holdsvis lille fag, men timerne er gode. 
Læreren Carsten er energisk og sørger 
altid for, at undervisningen er sjov og 
fuld af god energi. Jan føler sig hjemme 
og godt tilpas i miljøet i Carstens timer, 
og da han for første gang ser en stor 
steamkedel med kakaomælk, er han fak-
tisk allerede solgt. Han forhører sig om 
mulighederne hos underviseren, tager 
en beslutning og ender med at uddanne 
sig til mejerist. 

Jan tager et valg, der får meget stor 
betydning for hans liv, på grundlag af en 
dygtig lærer og tanken om store mæng-
der kakaomælk. Det viser sig at være 
et godt valg, som han har været rigtig 
tilfreds med siden. Som mejerist er han 
stolt af sin faglighed, og han finder stor 
tilfredsstillelse i at arbejde med at skabe 
noget.

Folk i Hjortshøj 
– andre veje
Bag landsbyens yderdøre lever vi hver især det 
bedste vi kan, med de udfordringer og gaver 
livet bringer os. På denne side fortæller en af 
byens indbyggere om oplevelser, der førte ham et 
uventet sted hen. Det kan være store, voldsomme 
begivenheder eller mødet med et enkelt menne-
ske, der inspirerer én til at skifte retning.

Foto: Poul Nyholm
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DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE 

SØNDAGSKONCERT  
TIRILIL 
’ Søndag 5. januar kl. 15.00 
Traditionen tro vil ensemblet Tirilil, som består af tre 
sopraner og én organist, kaste lys over den mørkeste 
tid med nordisk folketone, danske salmer og sange i 
egne arrangementer samt perler fra barokken.                
Fri entré! 
 
 

 

Tirsdag 21. januar og onsdag 26. februar kl. 19.30 
Den første samtalesalon har emnet ”Nydelse” ved 
Rasmus Ugilt og den anden ”Mennesket” ved Ole Høiris. 
Begge aftener begynder med et oplæg, og herefter er 
der samtale ved bordene over et glas vin.             
Tilmelding (50 kr.) morten@skovsted.dk 
 

 

SAMTALESALON 
NYDELSE / MENNESKET 

DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR 2020 
Se flere aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk 

 
 
 

 

 

Tirsdag 17. december kl. 17.00 
Tirsdag 14. januar kl. 17.00 
Tirsdag 25. februar 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) 

MUSIK OG STILHED 
 

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

 

SYNG JULEN IND 
 
 
Mandag 23. december kl. 19.30 
Hovedingrediensen er de elskede julesalmer, 
nye og gamle. Vi synger en stribe af de bedste 
og Katrine Broch, Søren Kinch Hansen og 
saxofonisten Anja Nedremo akkompagnerer og 
giver en solo. 
 
 
 
 
 

TORSDAGSCAFÉ 
NAMASTE 
Torsdag 20. februar kl. 14.30 
Erik og Brita, som er aktive i lokal sammenhæng og bor i 
Hjortshøj, viser billeder og fortæller om deres 
rejseoplevelser i Nepal.  
Kaffe og kage til en 20´er. 

 
 

 

JULEAFTEN 
Tirsdag 24. december 

kl. 11.30 / kl. 13.00 / kl. 14.30 / kl. 16.00 
Vi vil gerne gøre særskilt opmærksom på, at vi i år 

har tilføjet en ekstra gudstjeneste i kirken,                  
så der nu er fire. Velkommen! 
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Tekst: Christina Andersen Reyn

Du er med til at skabe det sted, du bor. 
Landsbyliv i Hjortshøj er en almen-
nyttig forening, der har til formål 
at arbejde for det gode liv for alle i 
Hjortshøj. Foreningen er involveret i 
meget mere, end du måske lige går og 
tror.

Landsbyens Genbrugs, Fantastisk 
fredag, POP UP Hjort, Multihuset, 
Hjortshøj Beatclub, Da Fanden kom 
til Hjortshøj, Håndarbejdhuset og den 
hedengangne Hjorthøj Festival er alt 
sammen noget, Foreningen Landsbyliv 
har været involveret i på den ene eller 
den anden måde.

’Landsbyliv støtter gode ideer. Vi 
støtter grupper, organisationer og en-
keltpersoner med at udvikle det gode liv 
i Hjortshøj’, siger formand for Landsby-
liv, Lis Ellemand. Hun er med rette stolt 
af foreningens arbejde med at støtte op 
om livet i vores by.

En økonomisk håndsrækning
’Det er ikke bestyrelsen, der går ud og 
laver en masse, bestyrelsen er funda-

mentet for, at andre kan lave noget.’ Lis 
Ellemand fortæller, at det fx er Lands-
byliv, der betaler folderen til POP-UP. 
Det er frivillige, der står for alt det 
praktiske omkring arrangementet, men 
Landsbyliv kan gå ind og støtte økono-
misk.

Landsbyliv optræder også som øko-
nomisk garant i situationer, hvor der er 
større beløb på spil. Det var frivillige 
under Landsbyliv, der i sin tid lavede 
Hjortshøj Festivalen. De frivillige stod 
med et enormt budget, som de hæfte-
de for privat. ’Det var meget usikkert, 
så landsbyliv gik ind og stod bag, men 
det gav da sommerfugle i maven‘, siger 
Lis Ellemand. Samme princip kører 
videre med Hjortshøj Beat Club, som 
senest afholdt koncert med Christian 
Hjelm: ’Som frivillig yder man med sin 
tid, foreningen yder med beløb, så de 
frivillige ikke både skal yde med indsats 
og penge.’

Landsbyens Genbrugs
Direkte adspurgt er Lis Ellemand især 

stolt af Genbrugsen, hvor mange af 
Hjortshøjs frivillige lægger en god del 
af deres tid. ’Det er vigtigt, at lave noget 
sammen. Når vi mødes om at lave noget 
sammen, skaber vi et fælles tredje, og 
så er forskellighederne ikke længere så 
afgørende.’ 

Halvdelen af overskuddet fra Gen-
brugsen går fast til Vimby. En del af be-
løbet er husleje til Vimby, der ejer huset. 
Dermed undgår Landsbyliv at have høje 
faste udgifter. 

Dem der laver noget, har også indfly-
delse, og det er de frivillige, der bestem-
mer, hvad den anden halvdel skal gå 
til. Det kan være alt fra digtoplæsning, 
prints, happening eller forandrings-
fugle, det skal bare passe ind under for-
målsparagraffen, som du kan finde på 
Landsbylivs hjemmeside. Det var også 
midler fra Genbrugsen, der blev brugt 
på at støtte i Mulitihusets første fase.

Lis Ellemand opfordrer til at komme 
med små og store idéer. Så længe idéen 
kan passe med foreningens formål og 
potentielt kan komme mange til gode, 
er der gode muligheder for støtte. 

Landsbyliv 
– foreningen for det gode liv
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Vidste du
- at du kan søge underskudsgaran-
ti ved Aarhus Kommune gennem 
Landsbyliv?
- at stien fra Østergårdsskoven og 
rundt om andelssamfundet vedli-
geholdes af Landsbyliv?
- at du kan ansøge Landsbyliv om 
et mindre beløb, hvor du sætter 
noget i gang, der kan komme 
mange til gode?

Vidste du
Et medlemskab koster kr. 125,- år-
ligt. Du kan indbetale på mobile-
pay: 79087 – husk navn og email.
Eller på bankkonto i Merkurbank 
reg nr. 8401 konto nr. 1102617.
Husk at angive: Navn, adresse og 
e-mail, så vi kan sende informatio-
ner til dig.
Du kan altid kontakte Lis Ellemand 
på mailen: lis@landsbyliv.dk, hvis 
du har spørgsmål eller brug for 
information.
Datoen for POP-UP i 2020 bliver 
lørdag 16. maj
Læs mere http://landsbyliv.dk/

Foto: Poul Nyholm
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Vimby Høkeren
Jul på kvisten
Vores kvistcafe med lys, luft og højt til loftet, samt udsigt 
over Århusbugten kalder på et lokalt cafebesøg med varm 
kaffe/te og friskbagte julesmåkager eller nogle af de andre 
kager og tærter som du kan finde i Høkeren.
Der er adgang til kvisten i Høkerens åbningstid.

Åben
Ons:        14 - 18
Tor:         14 - 18
Fre:         14 - 18
Lør:     9.30 - 14

I Høkeren finder du også friskbagt rugbrød, stenovnshvedebrød både på surdej 
og gær, samt glutenfri brød og veganske produkter. 
Vi har altid friskbagte kager af forskellig art, bagt af beboere fra botilbuddet 
sammen med frivillige og vores gode bager og medarbejdere.
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.

Særligt juleudvalg 
Ænder fra Gothenborg, kød fra 
lokale øko grise og geder.

Julesmåkager, marcipan,  og 
gaveæsker med hilsen fra Vimby.

Portvin og gløgg og snaps til 
sildene.

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

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

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.

Fantastisk Fredag
31. jan  
6. marts

Vimby Høkeren og økologisk bageri, Gl. Kirkevej 116A, 8530 Hjortshøj. Tlf. 2849 7275

Lej Petersborg til kursus, fest eller andet.  Kontakt: petersborg116@gmail.com
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Smedebakken 8 . 8530 Hjortshøj

Tlf. 86 22 14 89
www.hjortshoejforsamlingshus.dk

 BANKO HVER TORSDAG

 UDLEJNING 

 ARRANGEMENTER

 JULEMARKED

   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. 

VORES AKTIVITETER:
Landsbymøder - i samarbejde med frivillige foreninger og institutioner i hele byen.
Sct. Hans, juletræstænding og lysfest - i samarbejde med Fællesrådet Landsbyforum.
Landsbylivs Genbrugsbutik - samarbejde med Vimby
Naturgruppen - Vild med vilje.
Fantastisk Fredag - en cafe for hele byen - samarbejde med Vimby
Pop Up Hjort, 
Fiksecafe - i samarbejde med Vimby
Hjortshøj Beat Club
Festihvalerne - Kunst i Hjortshøj
Stilauget
Teater i Byparken
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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

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

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

SUNDHEDSHUS HJORTSHØJ
 Stationsvej 14, Hjortshøj

 www.sundhedshushjortshoj.dk

 Akupunktur: 3011 7072 (Anne)

Psykoterapi: 2615 7769 (Anke) 

ReikiMassage - Terapi: 6130 5020 (Søren) 

Massage - Healing: 6015 1718 (Marie Louise) 
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Reparation af

RADIO - TV
ANTENNE

Lars Pilegaard
Hjortshøj

Ring 93893850

 Søges

HANDYMAN
(pensionist) Hjortshøj

Vil du hjælpe mig nogle timer 
jævnligt med oprydning og diverse 

reparationer.
Eget værksted.

Kontakt Lars på 93893850

Af Lars Bødker Smitt

Så er der igen normale tilstande i 
Hjortshøj. Forstået på den måde, at tra-
ditionen for fællesspisning på Virups-
kolen er genoptaget i fuldt omfang, 
som det har været tilfældet igennem 
snart 30 år. 

Ikke alene kører fællesspisningen nu 
igen. I forbindelse med skolens omfat-
tende  renovering ligger skolekøkkenet 
nu centralt i skolen lige ved siden af 
Skoletorvet, hvilket giver en betydelig 
lettelse i forbindelse med serveringen for 
de 70-80 børn og voksne, som i reglen 
deltager i spisningen.

Så efter en pause som følge af sko-
lens renovering og udvidelse er der god 
grund til at tro på endnu mange års glæ-
der med at kokkerere og spise sammen 
om onsdagen i to perioder af året.

Kvalitet over niveau
I skrivende stund har det nye køkken 
været i brug ved to ud af efterårets fem 
fællesspisninger, og hele vejen rundt. 
udtrykkes der glæde og tilfredshed med 
de nye forhold.

Det er dejligt og nemt at lave mad ved 
de nye stålborde og komfurer. Enkelte 
af de gamle gryder døjer med kravet 
om induktion, men det er en ligegyldig 
bagatel.

Retterne, som kokkeholdene har frem-

Glimrende retter fra 
det nye skolekøkken
Fællesspisningen er  
genstartet – og alle nyder de 
nye forhold på Virupskolen.

bragt, lever bestemt også op til tidligere 
tiders kvalitetsstandard, ja måske ligger 
de over niveau. 

Ovnbagt kylling på linser samt skip-
perlabskovs med bagte blomkål har i 
hvert fald sat smil på ansigterne hos det 
fællesspisende publikum. Også på det 
punkt tegner fremtiden lys for fælles-
spisningen.

Start igen i uge 8
Så mens vi går ind i den søde, hektiske 
juletid, glæder vi os til uge 8 i 2020, hvor 
vi igen skal mødes ved langbordene på 

Skoletorvet for at få vendt byens væ-
sentlige emner over et godt måltid mad, 
synge et par fællessange og se frem mod 
foråret.

Og som tidligere nævnt er er ikke tale 
om en lukket fest. Alle er velkommen til 
at deltage.

Hold øje med den lille menuplakat 
i Dagli’ Brugsen, hvor der kan købes 
madbilletter indtil dagen før hver fæl-
lesspisning i ugerne frem til påske.

Foto: Poul Nyholm

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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Af Nis Nissen & Jesper Odde Madsen

De begyndte at sætte mit navn i for-
bindelse med julen i 1819, så vidt jeg 
husker. Dengang udgav folkeminde-
samleren J. M. Thiele et skrift om det, 
som gamle folk ude på landet kunne 
fortælle om, blandt andet en ”gårdbo”, 
som de kaldte Nis eller nissen. 

Allerede før menneskene blev kristne, 
talte man nemlig om et overnaturligt 
væsen, der beskyttede bøndernes gårde, 
og denne overtro fortsatte også efter 
kristendommens indførelse. Hvis man 
var god mod ham, var han god mod én, 
og derfor satte man ofte grød ud til ham. 
Men der var ingen forbindelse mellem 
gårdboen og julen.

På den tid, hvor folk læste hvad Thiele 
havde skrevet, var danskerne allerede 
i gang med at skabe den juletradition, 
vi kender i dag. Det meste af den – fx 
juletræet – var importeret fra Tyskland, 
men den lille gårdbeskytter fik hurtigt 
en vigtig plads i den nye jul, nemlig som 
julenisse. Og det er vi nisser meget glade 
for!

Vi skylder også Thiele en stor tak, 
fordi han var den første, der satte fokus 
på nisse-moden. Han skrev nemlig, at vi 
går i gråt og rødt og ofte har gaver med. 
Sagnene sagde også, at nissen som regel 
var en gammel mand på højde med et ti 
års barn, og at han var ugift. Det sidste 
ændrede sig dog snart.

Havenisser og julelege
De første billeder af os blev tegnet i 1837, 
og siden da har man kunnet møde os i 
mange forskellige udgaver. Først i hefter, 
bøger og aviser, siden i tegnefilm, på 

klistermærker, på nettet, som havenis-
ser – og som kostumer. Det sidste nogle 
gange i forbindelse med julefrokoster 
eller andre af menneskenes underlige 
julelege.

Jeg kan huske, at vi stiftede familie 
midt i 1800-tallet. Der begyndte man 
nemlig at tale om nissekoner og nisse-
børn, ganske som hos menneskene. Så 
vi er egentlig ganske godt tilfredse med 
tilværelsen, men der er dog en enkelt 
ting, der nogle gange føles lidt træls:

Hvorfor bliver I ved med at blande os 
sammen med julemanden? Vi er af 100 
procent nordisk herkomst, men jule-
manden hedder jo netop Santa Claus, 

fordi han oprindelig er helgenen Sankt 
Nikolaus. Det eneste, vi har tilfælles, er 
at vi elsker at uddele gaver til jer!

Jul på landet
Jeg vil slutte af med noget andet, nemlig 
en julehistorie fra et ældre menneske, 
der tænker tilbage på sin første jul, da 
han var helt lille. Her er et par citater fra 
hans beretning om julen på landet (des-
værre uden ret meget om nisser). Han 
skriver i en avis:

Mine to hvide mus tog på springtur i 
togkupéen (…) og der var en tyk dame, som 
havde været meget søvnig, men som pludse-
lig kunne skrige meget højt.

Morfar var Verdens rareste mand, med 
tyk mave, lommeur og gråt overskæg. Og så 
naturligvis min mormor, som lavede Verdens 
bedste mad.

Der dansede støvkorn i staldlampens 
dæmpede lys, og der duftede varmt og trygt 
af kostald. Køerne gumlede og flyttede 
sindigt på sig, så kæderne raslede, mens 
det pjaskede i malkespanden. Kattene sad 
forventningsfuldt på rad og række ved deres 
trætrug, som var slikket fløjlsblødt af de ru 
kattetunger, der i årevis havde slikket varm, 
nymalket mælk. Og i det fjerneste hjørne var 
stigen op til høloftet, hvor julenissen boede. 

Hvem var den lille dreng mon, der un-
der 2. verdenskrig holdt jul hos bedste-
forældrene på Fyn? Du kan næppe gætte 
det. Men et stednavn, der nævnes, er 
Signekær. Se svaret et andet sted i bladet.

God jul.
 (Vi har snuset i følgende kilder:
Den Gamle By, Jyllands Posten og muse-
umsinspektør Ebbe Johannsen)

Nissen fylder 200 år

Der er travlhed blandt nis-
serne for tiden, på skærme, 
i butikker, på gader og stræ-
der. Men én af dem har været 
heldig – han har nemlig fået 
en opgave helt uden for su-
permarkedernes trængsel og 
alarm. Det er Nis Nissen, som 
til jul fylder 200 år, og redakti-
onen har fået ham til at dykke 
ned i sin egen historie. 
Den kommer her.

Tegninger: Ina Marie Graneberg
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En dejlig dag på julemarked
-Vi har holdt julemarked på 
Lokalcentret i mange år. Det 
er altid en dejlig dag, hvor vi 
hygger os med boderne og 
tombolaen og slutter af med 
at spise i cafeen.

Julemarkedets salg af kranse og juledekorationer går til et godt formål, nemlig finansiering af Lokalcentrets bus. Foto: Poul Nyholm.

Pensionistforeningens tombola er et hit for spillefugle. Og der er 
rigtig gode chancer for en gevinst. Foto: Poul Nyholm.

Af Lars Bødker Smitt

For Bente Jakobsen er det en fast tradi-
tion at deltage i det årlige julemarked 
på Lokalcentret og som medlem af 
pensionistforeningens bestyrelse hø-
rer hun også til arrangørerne.

Foreningen står for tombolaen, hvor 
der tydeligvis er rigtig gode chancer 
for at få en pose æbler, en blomst, en 
juledekoration, et par nye sokker eller 
en anden god gevinst med sig hjem. 

Støtte til ny bus
Men i boden ved siden af kan man na-
turligvis også købe en fin ting med gran, 
lys og andet stads. På den måde giver 
man samtidig en kærkommen støtte til, 
at Lokalcentret igen kan råde over en 
bus til transport af beboerne.

- For tiden har vi ingen bus, fordi det 
vil koste alt for mange penge at få den 
gamle bus igennem syn. Så vi låner en 
bus i Lystrup, og det er jo ikke optimalt, 
fortæller Annie Rydahl, der er medlem 
af Centerrådet.

- Vi håber, at kommunen snart vil 
tildele os en ny bus, men under alle 
omstændigheder er det dyrt at vedlige-
holde bussen, og derfor gør vi alt for at 

rejse penge, bl.a. ved at sælge juledeko-
rationer her.

Righoldigt kagebord
Allerede før klokken 11 lørdag formid-
dag er der pæn tilstrømning til Lokal-
centrets julemarked, og det til trods for, 
at der på samme dag afvikles to andre 
julemarkeder, nemlig i Forsamlingshu-
set og i Den Gule Gård i Grøttrup.

Man kan have mistanke om, at en del 

markedsgæster lader frokosten på den-
ne lørdag bestå af æbleskiver og gløgg, 
evt. fulgt op af en kop kaffe med frit valg 
fra det store og righoldige kagebord. 
Men hvad, det er jo også snart jul!
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Se! Det sner!
Ved du godt at
der er 2 rigtig
gode ting ved
en hvid jul? Nåh?

Hvad da?

Jo, altså det ene
er at det er så
super hyggeligt!
Man kan sidde inde
med en kop varm
kakao og sådan. Hvad er

så det
andet?

Det er at Folk i Hjorts-
højs læsere ikke kan se
mine tårer over at det
her er den allersidste
stribe af Poder :-(
Nogensinde.

nogen-
sinde?

Nogen-
sinde...

Øv...

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

Det sker i Hjortshøj

PODER af Mikkel Stubbe Teglbjærg

Juletræet 
med sin pynt 
Vi har igen i år juletræ på stationen 
fordi:

Henrik Munkholm donerer træet, 
Alstrup Mejlby kommer med lastbil 
og kran, Priess - El sætter lys på træet, 
Brugsen donerer gløgg/varm chokolade, 
Foreningen Landsbyliv betaler strøm 
mm., Spirekoret kommer og synger og 
frivillige finder, fælder, rejser træet, ser-
verer og rydder op.
God jul!

Bladtegner 
siger farvel
Mikkel Stubbe Teglbjerg har siden juni 
2016 fornøjet Folk I Hjortshøj med sine 
sjove, farverige og til tider skæve illu-
strationer og senere også striben Poder 
her på bagsiden. Mikkel har besluttet sig  
for at stoppe som fast tegner på bladet. 
Redaktionen siger tak og farvel. Det 
har været en fornøjelse at have dig med 
ombord.

Året vender 
med et bål
Vi tænder bål i den lyse sommer på St. 
Hans aften, men måske endnu mere 
nødvendigt for sjæl og legeme virker 
det bål, som lyser op i den mørke vinter 
på årets korteste dag, nemlig den 21. 
december. Det traditionelle solhvervsbål 
tændes som vanligt i Byparken kl.16 for 
at fejre, at året vender, og at de lysere 
tider nu er på vej tilbage. Der sker oftest 
det, at initiativrige personer fra Landsby-
liv har varmet en kop suppe til de frem-
mødte. Der synges et par af vores gode 
vintersange, og når bålet er brændt ned, 
går alle oplivede hjem for at fortsætte de 
travle forberedelser af julen.

Alle er naturligvis velkommen til at 
være med. 

Tænker en masse i de hvide huse på 
Virup Skovvej. Interesseret i mennesket 
bag facaden. I de ting vi ikke lige kan 
se med det blotte øje. Musik, litteratur, 
mad. Og biler. Mor til to på henholds-
vis 5. og 8. årgang. Jeg er iværksætter 
og holder foredrag om livet efter fast 
arbejde (som bibliotekar), afholder 
musikquizzer bl.a. i Egå Forsamlings-
hus, damesaloner, skriveworkshops og 
booktalks. Blogger på Ennybesked.dk 
om meningen med det hele. Har skre-
vet klummer, en roman, digte, reklame-
tekster og en hel masse to do lister. Nu 
skriver jeg så også her.
Venlig hilsen
Christina Andersen Reyn
Ennybesked.dk
Musikquizzer.nu
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