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

Multihuset rejser sig,
- hvad med indholdet?

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

Virup Idrætsforening, VIF, arbejder henimod at skabe en fælles
idrætsforening i og for hele byen
- med forskellige muligheder
for at dyrke sport og bevæge sig i
Multihuset.
Af Jes Lemming. Foto Poul Nyholm
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Der har været flere forsøg på at afholde et møde for interesserede, der 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, f.eks.
inden for økonomi, events eller IT.
På grund af Corona restriktionerne,
har det endnu ikke været muligt at
samles.
- Fælleskabet skal løfte, hvis vi
skal udvide idræts-mulighederne i
byen understreger Kristian Rødbro,
næstformand for VIF, og fortsætter:
Vi har brug for at komme videre med
21-01-2014 23:46:26
de konkrete planer
for hvilke lokale
aktiviteter, der skal være i huset. Det
begynder at haste!
VIF er godt i gang
På nuværende tidspunkt er dygtige og
gode folk i byen langt med konkrete
planer om følgende aktiviteter:
- Gymnastik, som allerede er meget
langt og snart klar til holdtilmelding
(aldersgruppe 1,5-80 år)
- Kidsvolley er ligeledes langt og kan

starte op efter sommerferien 2021
- Badminton er under etablering
- Fitness er vi i opstartsfasen med
- Floorball, hvor vi håber at kunne
indgå i et fælleskab med Shortshøj.
- Med disse idrætsgrene arbejder vi på
at skabe en ny og større idrætsforening
til gavn for mere og flere i Hjortshøj.
Så kan vi sikre, at vi får fyldt byens
nye hus med liv og gæster i alle aldre,
fortæller Kristian Rødbro og opfordrer:
Kontakt os. Mangler der aktiviteter,
som du eller dine børn gerne vil deltage i? Vi kan kontaktes på meresport.virup@gmail.com, siger Kristian Rødbro.
Inventarstøtte
Du kan allerede nu støtte flere idrætsgrene konkret og økonomisk med at
etablere sig. Multihusets støtteforening
har udvalgt en række områder, hvor
der er startet en indsamling af penge
til f.eks. mål, net, bander, støtter til
volleyball, men du kan også støtte
indkøb af stole og borde, materialer til
scenebyggeri mm.
Tjek Facebookgruppen Multihus i
Hjortshøj.
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Vi gør det!
Redaktørens kommentar

Julen er hjerternes fest – og
sådan har det været, så længe
vi kan huske. Men det bliver
unægtelig en anden jul end den,
vi kender.
Af Jesper Odde Madsen
De store skønne ting i livet kan let
gå i glemmebogen i denne tid, med
julefrokost på skærmen, julemænd
med mundbind og aflyste julemarkeder. Samt de ikke just glædelige og
livsbekræftende pressemøder, som i
det mindste burde sættes på pause i
december.
Men netop derfor er der al mulig
grund til at mærke efter og huske, at
der findes kærlighed og åndelighed
alle vegne. Religiøs eller ej – jeg synes
vi skal tilslutte os mottoet hos vores
præst, Morten Skovsted. Han skriver i
kirkebladet, at vi netop har brug for at
mødes i denne tid.
”Vi gør det!”, skriver Morten. Selv
om det skal være med sprit og afstand,
betyder det ikke, at det hele er aflyst.
Der er bibelske læsninger 9. december,
seks julegudstjenester (med tilmelding)
den 24. december, og i skolejulen møder børnene fx de tre vise mænd ved
FDF hytten.
Nogle af jer må holde en mindre jul i
år, nogle oplever ikke større ændringer,
og andre er måske mere ensomme end
ellers. Af den grund tænker jeg, at det
kan gøre en stor forskel at få sig en lille snak ved stationen, sætte en blomst

ved naboens dør, eller sende et smil,
selv om man holder afstand. Computerskærmen er langtfra den eneste
måde at få kontakt på.
I butikkerne møder vi mennesker,
der ikke bruger mundbind. Vi kan ikke
se på dem hvorfor, men de har nok en
grund til det, og så er det ikke ulovligt.
Andre går med mundbind hele tiden,
og de har også deres grunde.
De fleste danskere mener, at regeringen og myndighederne gør det rigtige,
mens andre har en anden holdning.
Men uanset om vi tilhører flertallet
eller mindretallet, nærmer vi os en
tid, som normalt er præget af hyggeligt
samvær. Og sådan skal det også være
i år!
Selv om vi ikke er ens, er vi forbundet af glæden over livet. Julen er en
lejlighed til at møde hinanden med
tolerance, respekt og næstekærlighed,
og vi bør forsøge at nyde julen på den
måde, der nu engang passer os bedst.
For det er egentlig meget enkelt:
Julen handler om mennesker, om kærlighed og om troen på de gode kræfter.
Om ikke at være bange, hverken for
corona, for politikere, eller for at få
noget tungt i hovedet.
- Tænk hvis nu et stort træ væltede, mens vi var
lige under det? sagde Grislingen.
- Ja, tænk hvis nu det ikke gjorde? svarede
Plys efter at have tænkt sig om.
Det fik Grislingen til at føle sig tryg igen.
God jul!

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. 22. februar 2021
Mail til redaktionen sendes til:
Lars Bødker Smitt
8530lasu@gmail.com
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Lene Drewsen og Lone Jacobsen fra Genbrugsen med det frasorterede, der
går videre til genbrug andre steder. Genbrugsen opfordrer til, at man kun
afleverer, når butikken er åben. Tingene kan blive ødelagt af at stå udenfor.

Vi genbruger også pengene
Genbrugsen i Hjortshøj skabte
i 2019 en omsætning på 70.000
kroner. Der er omkring 20
frivillige, der sørger for at tøj,
bøger, glas, porcelæn og meget
meget mere genanvendes enten
ved direkte salg i butikken eller
ved at f.eks. tøj sendes videre til
genbrug på andre måder. FIH
har talt med to frivillige Lene
Drewsen og Lone Jacobsen.
Af Jes Lemming. Foto: Jes Lemming
- Genbrugstanken er min kongstanke.
Så kort kan det siges, når man spørger Lone Jacobsen om hvorfor hun er
frivillig i Genbrugsen i Hjortshøj. Hun
fortæller, at hun altid været påpasselig
med ikke at smide ting ud, men der er

stor forskel på at genbruge og det er
vigtigt.
Lene Drewsen nikker og tilføjer,
at det med at genbruge ting også er
hendes begrundelse, men hun var også
tiltrukket af området omkring VIMBY
(Velkommen I Min BYdel).
- Genbrugsen har stor betydning for
området her, for byen og for de sårbare
unge, som også kommer her. Det er
rigtig vigtigt. Stedet adskiller sig også
fra andre mere kommercielle genbrugsforrentninger, fordi der er mennesker,
der kommer forbi for at få en sludder
og en kop kaffe.
- Det er så hyggeligt, føjer Lone til.
Der kommer børnefamilier, skolebørn
der har projekter, unge fra klub eller
skole, der skal bruge tøj til udklædning, temafest og lignende.

Sortering - sortering - salg
Hvad laver man egentlig her i butikken som frivillig?
- Der er rigtig mange mennesker,
der kommer og afleverer deres brugte
ting. Det kan være tøj, sko, maskiner,
videobånd /DVD´er, køkkenredskaber,
bøger, køkkenudstyr, fortæller Lene.
Og der er mange gode ting. Vi starter
med en grovsortering. Hvis der er noget, der er meget, meget slidt, beskidt,
i stykker, sorterer vi det fra med det
samme. Der er også ting vi ikke har
plads til, f.eks. store møbler. Nu er der
jo ingen der bruger videobånd /DVD
mere, så det sorteres også fra.
- Så bliver det hængt op og fordelt
på bøjlestænger og reoler, f.eks. herre /
dame / børne / unge / babytøj og legetøj, fortsætter Lone. Det tøj vi ikke kan
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sælge, leveres videre til anden genbrug.
Resten bliver sorteret i de relevante
containere på genbrugsstationen. Der
kommer en del i “småt brændbart”.
- Det er vigtigt, at det vi sorterer
fra, kommer de relevante steder hen,
pointerer Lone.
- og sortering!
- Vi modtager rigtig meget og når der
er gået et stykke tid, måske 3 - 4 gange
om året, laver vi en større oprydning og
går det hele igennem. Der kommer jo
tit mere ind, end der bliver solgt, fortæller Lene, og derfor sorterer vi noget
fra, som går videre til f.eks. Røde Kors.
- Helt overordnet er vores butik
anderledes end de store genbrugsbutikker. Vi har ikke plads til at have noget
liggende og vi har ikke noget fjernlager. Vi kan ikke gemme vinterfrakker
og flyverdragter væk om sommeren,
derfor bliver vi nødt til at være mere
sæsonbetonede i vores sortering, slår
Lene og Lone fast.
Det økonomiske kredsløb
- Det der også gør vores genbrugsbutik
anderledes er, at vi ikke er så dyre som
de store butikker. Vi vil hellere have at
vores ting bliver solgt end at de er dyre
og ikke bliver solgt. Genbrug er så hot
efterhånden at priserne bliver sat op,
siger Lene.
Når dagen er gået og kassen er gjort
op, hvor går pengene så hen?
- Vi omsatte sidste år for 70.000 kr.
fortæller Lone. Halvdelen af indtægterne går til VIMBY, der ejer huset (husleje, strøm mm.) den anden halvdel går
direkte videre til foreningen Landsbyliv. Pengene går herfra ud til projekter
og aktiviteter i Hjortshøj. Alle kan søge
om penge herfra. (Vil du vide mere, så
se artikel om Landsbyliv i FIH nr.138,
september 2019). Og så kommer pengene tilbage til folk i Hjortshøj. Det er
genbrug på højt niveau, griner de to til
afslutning.

Udvalget i overtøj er spændende og varieret

Tirsdag: 14 - 18
Onsdag: 14 - 18
Torsdag: 14 - 18
Fredag: 14 - 18
Lørdag: 10 - 16

Du er velkommen til at gå indenfor i åbningstiden - også når der ikke er personale. Find prislisten på disken.
Varer uden fast pris koster det de er værd🙂
Betal på MobilePay: 93980, “Landsbyliv i Hjortshøj”.
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HØJ vil spille med
i Multihuset
- og i resten af byen

Mikkel Ottow og Mads Fredberg er to af personkredsen
bag Kultursamarbejdet HØJ, som allerede har skabt
markante resultater på kulturområdet i byen.

6

FIH 142 layout.indd 6

28.11.2020 15.18

Ikke alt skal handle om idræt.
Kultursamarbejdet HØJ er skabt
til at fremme kulturelle aktiviteter i såvel Multihuset som i
resten af Hjortshøj.
Af Lars Bødker Smitt. Foto: Poul Nyholm.
Idrætslivet i Danmark er hamrende
godt organiseret. Et hav af foreninger
med meget aktive ledere skaber rammerne og økonomien for at alle uanset
alder kan møde op og dyrke den form
for idræt, de har mest lyst til.
På det punkt halter resten af kulturlivet langt bag efter – hvilket også er
tilfældet i Hjortshøj. Men nu bliver det
anderledes. Det er i hvert fald ambitionen hos de borgere, som hen over
sommeren har skabt Kultursamarbejdet
HØJ – sidste stavelse af vores bynavn
og rammende for, hvilken følelse kultur kan skabe i hovedet på folk!
Infrastruktur for kultur
- Vi forsøger at skabe en slag infrastruktur for kulturlivet, lyder forklaringen fra Mikkel Ottow, der sammen
med Mads Fredberg er blandt initiativtagerne til HØJ.
- Vi kan lære meget af idrætten, når
det handler om at skabe økonomi og
organisering, og det er vi klar til.
Både Mikkel og Mads sidder i bestyrelsen for Støtteforeningen til Multihuset, og de lægger ikke skjul på, at HØJ
har en ambition om, at Multihuset
ikke alene kommer til at rumme idræt.
- Naturligvis er de penge, som idræt-

ten kan bidrage med, vigtige for driften
af huset. Men vi er meget bevidste om,
at støtteforeningen er talerør for langt
bredere interesser og aktiviteter for alle
aldre. siger Mads Fredberg.
- Vi ser det ikke som en kamp med
idrætten om plads i Multihuset. Men
det er rettidig omhu for så vidt muligt
at give plads til alle. Så man måske
kan gå til teater eller skriveværksted i
stedet for håndbold eller badminton.
Synlige resultater
HØJ har faktisk allerede vist sit værd
ved at stå bag flere markante arrangementer i byen:
De to koncerter på Virupskolen med
Aarhus Jazz Orcestra kom i stand på
HØJ’s initiativ, og støttearrangementet 8530 SenSummer i september bød
på optræden af flere kunstnere, bl.a.
stjernefrøet Dopha, som det kun var
muligt at hyre ind, fordi HØJ havde
søgt tilskud fra diverse fonde.
Begge arrangementer gav store
overskud til gavn for indretningen af
Multihuset.
Kultursamarbejdet er desuden initiativtager til kunstværket Pigen med
Spejlet på Dagli’Brugsen, som også er
skabt for fondsmidler og støtte fra en
række sponsorer og samarbejdspartnere.
Mikkel og Mads lufter en vision
om at skabe en form for kultursti
gennem byen, hvor Pigen med Spejlet
bliver et af elementerne, og i det hele
taget vrimler det med ideer, der blot
mangler at blive realiseret på kulturens

område.
- Vi har oplevet, at det under corona-epidemien har været lettere at få
adgang til støtte fra bl.a. fonde, end det
ellers er. Måske fordi der ikke søges så
mange fondsmidler i denne tid, hvor
der er lav aktivitet, siger Mikkel Ottow.
Mest et netværk
Kan man blive medlem af HØJ, vil
den aktivt tænkende læser måske
spørge.
Svaret er, at HØJ faktisk ikke er en
forening – endnu i hvert fald. Indtil
videre er der tale om et samarbejde
mellem cirka personer, som har mødtes
et par gange, og som ellers primært
kommunikerer på Facebook.
- Vi ser mest HØJ som et netværk,
der spreder sig og infiltrerer andre
netværk inden for kulturområdet, siger
Mads Fredberg.
De fleste i personkredsen bag HØJ
arbejder halv- eller helprofessionelt
indenfor kulturområdet, hvilket også
er tilfældet for Mikkel Ottow, der er
kulturkonsulent for Region Midt, og
Mads Fredberg, der er projektleder i
Silkeborg Kommune og desuden driver
firmaet Kolossal, der rådgiver bl.a.
kommuner om kunstprojekter.
Men der er plads til mange flere med
ideer og lyst til at bidrage.
- Vi er et samarbejde med en flad
struktur, Om vi skal etablere en
forening er endnu ikke besluttet, men
vi skal helst ikke drukne virkelysten
i dagsordener og generalforsamlinger,
fastslår Mikkel Ottow.

Redaktionens fotograf på evig jagt efter et godt motiv
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Britiske Jamie Liney og Bogdan Scutaru er
kunstnerne bag værket Pigen med Spejlet.

Pigen med Spejlet
Kunstværket på Dagli’Brugsen
er skabt i et frugtbart samarbejde
mellem en række aktører.
Af Lars Bødker Smitt. Foto: Poul Nyholm
Så fik Hjortshøj endnu et kunstværk
at fornøje sig over, nemlig vægmaleriet
Pigen med Spejlet, som pryder siden af
Dagli’Brugsen ud mod Virupvej.
Et farvestrålende billede af en pige,
som holder et rundt spejl op foran sit
ansigt, mens en smuk fugl flyver kraftfuldt ud mod venstre.
Man kunne få den tanke, at det var
Coop’s ide at berige byen med kunst,
men selv om den andelsejede butikskæde har støttet positivt op omkring projektet ved at stille muren til rådighed,
så er initiativet kommet fra anden side,
nemlig fra det lokale Kultursamarbejde
HØJ.
Værket blev udført i oktober af den
britiske kunstner Jamie Linley med
rumænske Bogdan Scutaru som assistent. Deres honorar er betalt af statens
corona-pulje til støtte af kulturen - så
lidt godt kommer der altså ud af den
meget omtalte epidemi.

tre spørgsmål på Facebook omkring
fremtiden for deres by, fortæller Mads
Fredberg, der igennem firmaet Kolossal har stået for sponsorer og administration af kunstværket.
Værket handler om, at alt er muligt,
når vi står sammen, støtter hinanden
og løfter i flok, forklares det i omtale af
værket fra HØJ.
Værket lægger op til, at man danner
sin egen fortælling om byen, nemlig
via spejlet, som inspirerer os til at gå

på opdagelse i den oplevelse, vi hver
især har af vores by. Den smukke og
vilde fugl er en hyldest til naturen.
Maleriets mange farver symboliserer
ånden og mangfoldigheden i Hjortshøj.
Flere lokale sponsorer har bidraget
til værkets tilblivelse. Således har
Græsnørden betalt for klargøring af
væggen, mens Loffgreen har sponsoreret stillads til kunstnerne at stå på.
Desuden er der ydet opbakning fra
LandsbyLiv.

Værk med symboler
Kunstnerne har ladet sig inspirere af
de svar, som en række af byens borgere
gav, da der tidligere på året blev stillet
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DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE
DECEMBER 2020 • JANUAR • FEBRUAR • MARTS 2021
Se flere aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk

SØNDAGSKONCERTER

Søndag 10. januar kl. 15.00
Mod lysere tider
Traditionen tro vil ensemblet Tirilil ved denne koncert
kaste lys over den mørkeste tid.
Søndag 7. februar kl. 15.00
Nanna Kamp/Mads Bærentzen Duo
Der er i disse år i det professionelle jazzmiljø en
inspirerende interesse for krydsfeltet mellem jazz,
folkemusik og salmer.
En række danske salmer og sange i moderne fortolkninger.

SAMTALESALON - UTILSTRÆKKELIG
Onsdag 6. januar kl. 19.30 – 21.30
ved Christian Hjortkjær

I dag er der meget få ting, som de unge ikke må – men
der er utrolig mange ting, de skal.
Der er begrænset deltagerantal, og tilmeldingen
foretages på www.hjortshoejkirke.dk.
Det koster 50 kr. at deltage. Man kan betale på dagen
kontant eller med Mobile Pay.

BABYSALMESANG

Der er to forløb i foråret, som hver strækker sig over 8 gange.

Hold 1 onsdag 20. januar til onsdag 17. marts kl. 10.00 - 11.30
Hold 2 onsdag 14. april til onsdag 2. juni kl. 10.00 – 11.30
Velkommen til babysalmesang for babyer i alderen 2-10 mdr. med forældre.
Vi samles i kirken kl. 10 til et musikalsk forløb, hvor vi synger salmer og sange
med fagter og dans, vifter med farverige tørklæder, rasler med rytmeæg og
udforsker klang og rum. Efter seancen i kirken er der plads til samvær i Den
Gamle Skole, hvor der bliver serveret en kop kaffe og en bid brød til de voksne.
Tilmelding: Det er gratis at deltage og alle er velkomne, dog er der et
begrænset antal pladser.
Hold 1 ledes af kirkesanger Susanne Cecilie Nielsen som er uddannet sanger
og musikpædagog.
Hold 2 ledes af kirkesanger Katrine Broch der ligeledes er uddannet sanger
og musikpædagog.
Skriv til Susanne/Katrine på sanger@hjortshoejkirke.dk

TORSDAGSCAFÉ

Torsdag 21. januar kl. 14.30 – 16.30
Verden rundt med musik og fortællinger.
Katrine Faber og Aksel Striim.
Torsdag 4. februar kl. 14.30 – 16.30
Arbejdsliv på havnen 1965-1990. Palle Jørgensen.
Torsdag 18. februar kl. 14.30 – 16.30
Om skolen af i dag. Skoleleder Helle Mølgaard.
Torsdag 4. marts kl. 14.30 – 16.30
Islamisk stat og radikalisering i Danmark. Deniz B. Serinci.
Hjortshøj Kirke • Smedebakken 14 • 8530 Hjortshøj
Hjemmeside: www.hjortshoejkirke.dk • Facebook: fb.me/hjortshoejkirke
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Vimby Høkeren
ØKOLOGISKE JULERIER ••• ••• ••• •••

BL.A. JULEÆNDER, JULESMÅKAGER, DEJLIG KIRSEÆRVIN, MARCIPAN M.M.

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.

Nye åbningstider
Tir.
Ons.
Tor
Lø.

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.

14 - 18
14 - 18
14 - 18
9.30 - 14

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

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.

Facebook: Vimby Høkeren og økologisk bageri
Gl. Kirkevej 116 A, Hjortshøj

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.

LANDSBYLIV I HJORTSHØJ - VÆR MED I DIN BY
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.

VIL DU VÆRE FRIVILLIG MED OS:
FIKSEVÆRKSTEDET: Hver onsdag formiddag kan du sammen med en flok gæve gutter og foreløbig
en gutinde være med til at fikse alle de ting, som egentlig godt kan bruges, men som tit bliver
smidt ud. Og der er ret hyggeligt omkring fikserne. De drikker også onsdagskaffe i cafeen sammen.
Kontakt: edeigaard@hotmail.com
HÅNDARBEJDSHUSET: Vil du sy, plantefarve, redesigne tilng fra genbrugsbutikken m.m., så er der
muligehed for at gøre det sammen med andre i Håndarbejshuset i Hjortshøj.
En flok frivillige der glæder sig og hygger sig med at genbruge tekstiler og lave sjove ting.
På vores facebookside kan du se hvornår der er åbent og hvad vi laver.

Kontakt: dortewahlberg@hotmail.com - Facebook: Håndarbejdshuset i Hjortshøj

GENBRUGSBUTIKKEN: Genbrugsbutikken drives af frivillige fra hele byen. Overskuddet går til aktiviteter i Hjortshøj. 50% går til Vimbyfonden og 50% til Landsbypuljen,
som kan søges af alle i Hjortshøj. Vi har støttet bl.a. Multuhuset med 40.000 kr og FDF
med 5000 til bålhytte, flagallen med udgifter til deres Jubilæum, kunsteventet i Æblehuset i Byparken og mange andre aktiviteter.
Det frivillige arbejde består af vagter i butikken og sortering af de ting vi får ind, samt
hvad vi nu finder på. Ind imellem laver vi fælles arrangementer, hvor vi hygger os og
snakke om butikkkens udvikling m.m.

Kontakt: elisabeth@landsbyliv.dk - Facebook: Landsbyens genbrugs
DU ER SÅ VELKOMMEN ALLE STEDERNE
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 BANKO HVER TORSDAG
 UDLEJNING
Smedebakken 8 . 8530 Hjortshøj

Tlf. 86 22 14 89

 ARRANGEMENTER
 JULEMARKED

www.hjortshoejforsamlingshus.dk

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.
Hold øje med skiltningen.

Har du lyst
til at hjælpe mig med
lidt håndværksarbejde
og oprydning nogle
timer jævnligt
- så ring til:
Lars Pilegaard
tlf. 93893850

ÅBNINGSTIDER:
Mandag til fredag - 10.00-17.30
Lørdag og søndag - 10.00-16.00
KIRSTINEBORG
Mejlbyvej 268 - 8530 Hjortshøj
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SMEDEBAKKENS AUTO I/S
SMEDEBAKKEN 1
8530 HJORTSHØJ
TLF. 86 22 63 66

PER JØRGENSEN

ANLÆGSGARTNER
BROLÆGGER

Tilsluttet Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark

FÅ DIN ANNONCE MED I
DET NÆSTE NUMMER AF

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

o_2014.indd 1

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:
Lars Bødker Smitt
8530lasu@gmail.com
Skriv "FIH" i emnefeltet

aling
til en overh
g
li
o
b
in
d
Trænger
elle og Lise
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

HJORTSHØJ

Nyanlæg
Vedligeholdelse
Brolægning
Beskæring
Træfældning
Snerydning
Kankbølle
21-01-2014 23:42:25

Tlf.: 8622 7060
Mobil: 2126 0235

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.

21

hvidevare
experten

TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING
Frode
Frode Nielsens
Nielsens Efterf.
Efterf. ApS
Aps
Risvangsvej 30, Hårup - 8530 Hjortshøj
Hundkærvej 3B - 8530 Hjortshøj
Tlf. 86 22 04 68 - Fax 86 22 95 92
Tlf. 86 22 04 68 - Fax 86 22 95 92
www.hjtsdk.dk

NØRREGADE 10-14 . 8000 ÅRHUS C

TLF. 86 19 89 11
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Helhedsplanen er i proces
Digitalt borgerworkshop gav nye
input til planen, men intet konkret indhold er synligt.
Af Lars Bødker Smitt
Corona spænder ben for mange funktioner i samfundet, således også for den
borgerworkshop, som skulle have været
holdt om den såkaldte Helhedsplan for
Hjortshøj.
I stedet for et levende fællesmøde,
som vi kender dem, blev der den 28.
september holdet en digitalt workshop
på to timer, hvor cirka 35 lokale beboere deltog hjemmefra foruden ansatte
fra kommunen.
Formålet var at komme tættere på
konkrete forslag ud fra de mange ideer
til byens fremtid, som kom ind på de
tre dage med åbent bykontor i forsommeren.
Det bedste alternativ
Efter to oplæg fra stadsarkitektens kontor blev deltagerne opdelt i grupper til
debat og prioritering af forskellige emner i helhedsplanen. Til sidst var der
kort opsamling fra de enkelte grupper.
- Der er ingen tvivl om, at vi havde
foretrukket et fysisk møde, men under
de givne forhold var det i orden at
holde det digitale møde. Bedre alternativer findes ikke lige nu, og man kan
ikke blive ved med at udskyde alting,
siger Landsbyforums formand Bjarne
Bendtsen.
Hvad helhedsplanen konkret kommer til at indeholde, kan han ikke se
klare konturer af.
Ikke forvente gaver
En statusrapport efter workshoppen er
endnu ikke udsendt.
- Jeg forventer, at kommunen har et
overordnet mål om, at byen fortsat skal
vokse, og vi skal ikke forvente os gaver
i den anledning. Jeg håber, at folk i
Hjortshøj fortsat vil være på barrikaderne for byens mærkesager, herunder
anvendelsen af Østergårdsgrunden,
siger Bjarne Bendtsen.

	
  

Arbejdet med helhedsplanen fortsætter ind i det nye år
- Jeg håber, at helhedsplanen kan
medvirke til netop at tænke i helheder
og sammenhæng – at man eksempelvis ikke bygger en masse huse uden
samtidig at tænke i trafikløsninger og
skolens kapacitet.
Et byrådsvalg skal afvikles i 2021, og
formanden håber at helhedsplanen er
færdig forinden. Det vil nemlig kunne
bidrage til en aktiv valgkamp om konkrete emner for byen.
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Egnsarkivet er flyttet til byen
Flere år med uvished er slut.
Sundhedshuset ved Virupskolen bliver nyt hjem for Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv.
Af Lars Bødker Smitt
Så er der endelig fundet et nyt hjem
for Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv.
Når Multihuset i efteråret 2021 står
færdigt, flytter arkivet ind i to lokaler
i det hus, der nu er sundhedsklinik og
mødelokale for Virup IF.
Det er en meget glædelig nyhed for
de mange lokalhistorisk interesserede,
idet arkivet i de sidste tre år har været
opmagasineret på stadsarkivet i Århus,
som har gjort det svært at arbejde med
de lokalhistoriske emner.
Fra 1971 og frem til april 2017 havde
arkivet til huse på Skæring Skole, men
pladsmangel på skolen gjorde det til
sidst nødvendigt for skolen at opsige
aftalen med egnsarkivet.
Som at flytte hjem
Det er næsten som at flytte hjem
igen, lyder det fra egnsarkivets bestyrelse.
Det var på Virupskolen, at viceskoleinspektør Lars Hauser i slutningen
af 1960erne begyndte at samle arkivalier, samt optage film og billeder fra
området. Det hele blev opbevaret på
Virupskolen i skuffer og skabe.
Hjortshøj-Egå Egnsarkiv blev oprettet i 1969 på initiativ af medlemmer af
det daværende sogneråd. Hjortshøj-Egå

Kommune havde optaget en film i 1953
om kommunen og dens borgere. Dette
ønskede man skulle indgå i et arkiv til
belysning af egnens historie.
- Vi ser frem til at komme ind i
de nye lokaler, og glæder os til at se
gæster, der kan komme med billeder
eller dokumenter/skrivelser fra lokalområdet, lyder det fra bestyrelsen, der
samtidig gør opmærksom på, at arkivet
ikke har kapacitet til at modtage ting.

Huset her er egnsarkivets kommende hjem. Bygningen har tidligere været inspektørbolig, huset børnehaveklasser og tandlæge, men er nu sundhedsklinik
samt mødelokale for Virup IF.

Kontakt til Hjortshøj-Egå-Skæring egnsarkiv
kan ske på mail:
egnsarkivet@gmail.com
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ved at være godt mør.
Min nye bekendte har tydeligvis også
tænkt. Måske han kunne have lyst
til at bidrage med en historie i denne
artikelserie? Han spørger ligeud, om
jeg er gået foran som det gode eksempel. Det er jeg ikke. Det skyldes, at
jeg jo kender mine egne historier. Jeg
kender ikke dine. Men ok. Hvis jeg vil
have andre til at dele noget, kan jeg jo
passende gå i gang med at give selv.
Mens det nye drømmejob lader vente
på sig, og det arbejdsliv, jeg selv havde
planlagt, ikke er muligt under en
verdensomspændende epidemi, går jeg
langt om længe i gang med at udføre
en livsdrøm. Lige om lidt sender jeg
mit romanmanuskript til redaktøren
til gennemsyn for anden gang. Vi er
åbenbart nogen, der skal have ryggen
presset helt op af muren, uden steder
at flygte hen, før vi endelig går efter de
skatte, der hele tiden har ligget lige i
øjenhøjde.

HJORTSHØJPORTRÆTTER

Skattejægeren
& eksistentielle kriser
Hvem:
Christina
Hvor længe:
Har boet i Hjortshøj i 9 år
Hvor:
De hvide huse på Virup Skovvej
Af Christina Andersen Reyn. Foto: Poul
Nyholm
En fremmed går rundt på marken bag
rækkehusene, da jeg er på vej ud på aftenens gåtur. Han leder efter begravede
metalskatte i den nypløjede jord. Egentlig er det planen at lade ham være i
fred, fordi jeg helt klart godt kan styre
min nysgerrighed. Vi er begge høflige
og udveksler nik til hilsen. Næsten
forbi ham, skæver jeg til ham, og da
han også holder øje med mig, vinder
nysgerrigheden alligevel. Jeg drejer ind
over marken og starter en samtale.
For to år siden forlod jeg mit arbejde.
Det var blevet åbenlyst, at jeg holdt fast

Bag landsbyens yderdøre lever vi hver især
det bedste, vi kan, med de udfordringer og
gaver livet bringer os. På denne side fortæller
byens indbyggere på skift om en oplevelse,
der førte dem et uventet sted hen. Det kan
være store, voldsomme begivenheder eller
mødet med et enkelt menneske, der inspirerede til en u-vending.

i noget, der engang var drømmejobbet,
af vane, måske lidt af frygt. Et job en
anden ville elske at få. Så jeg stoppede.
Det strejfede mig ikke engang, at jeg
stadig ville tusse rundt herhjemme to
år efter.
Vi præsenterer os, den fremmede og
jeg. Udveksler navne og ’hvad får du så
tiden til at gå med’. Jeg svarer ’eksistentiel krise’, fordi det er sandt. Til
min store fryd skræmmer det svar ikke
skattejægeren. Tværtimod nikker han
genkendende og mener, at vi nok er en
del, der slås med den slags for tiden.
Man lærer en del om sig selv af at
tilbringe megen tid alene. Hvis man
altså har lyst til at lære. Jeg har det
godt i eget selskab, men al den alenetid
har gjort mig meget opmærksom på
værdien af andre mennesker, og det de
bidrager med i vores liv: inspiration,
viden, udfordringer, kærlighed. Men
selv om jeg er blevet klogere på en del,
ved jeg stadig ikke, hvor jeg skal hen
sådan helt lavpraktisk. De planer jeg
havde, skød coronaen i sænk. Jeg er
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Det sker i Hjortshøj
Fra musikkens
verden
Når vi synger efter den nye Højskolesangbog, kan vi bl.a. synge til bidrag af
to personer her fra egnen. Iben Krogsdal slår ny rekord og rykker ind på top10 over sangskrivere med flest tekster i
samlingen, bl.a. ”Du lagde livstid i min
krop”. Den anden er Jesper Gottlieb,
som har komponeret musikken til
”Daggryet lister sig frem over himlen”
og ”Guds nåde er en vintergæk”.

Hjortshøj bibliotek
Biblioteket er nu klar til at åbne i ubemandet tid fra onsdag d. 19. august.
Der bliver i første omgang kun tale om
eftermiddags/aften åben, hvor åbningstiderne 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

Streaming af
naturvidenskabelige foredrag
Successen fortsætter i 2021 i
sognegaarden i Hjortshøj
9. februar:
Hvordan får jeg et langt liv
23. februar:
Vores sanser
2. marts:
Vandet under vores fødder, hvordan beskytter vi det
9. marts:
Big bang og det usynlige univers
16. marts
Epidemier i historisk tid
23. marts:
Nærmere oplysninger om indhold kommer senere
13. april:
Vores unikke mikrober i og på
kroppen
Vi ses
Lone Jacobsen
Kurt Elmstrøm
Poul Kroijer

God jul til alle
Redaktionen på Folk i Hjortshøj ønsker
alle vores læsere en rigtig glædelig jul
og et godt nytår.

STRIBEN - af Esben Würtz Sørensen
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