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REPARATION 

NYBYGNING 

OMBYGNING 

EDB ANLÆG 

ANTENNEANLÆG 

AUTOMATIK 

BELYSNING 

EL-TAVLER 

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

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:
Lars Bødker Smitt 

8530lasu@gmail.com 

Skriv "FIH" i emnefeltet

Alle gode gange to
Mandag den 8. februar, 2021, kl. 8.10: 
For anden gang under Coronatiden, kunne de glade elever i 0. til 4. klasse, indtage deres klasselokaler, og gense kammera-
ter og lærere. 
Glæden var ikke til at tage fejl af. pn

2.b med deres klasselærer Maria Thrane. Foto: Poul Nyholm
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FOLK I HJORTSHØJ  
Lokalblad for beboere i Hjortshøj, Hesselballe, 
Brandstrup, Kankbølle og Grøttrup

REDAKTIONEN
Ansvarshavende redaktør dette nummer:
Lars Bødker Smitt 
Tlf. 30 22 85 30
Jesper Odde Madsen 
Tlf.  40 40 37 32
Jes Lemming 
Tlf. 22 51 82 54
Christina Andersen Reyn 
Tlf. 2872 4624
Ulla Birgitte Alkjærsig 
Tlf: 5046 2423
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
Illustratorer:
Ina Marie Graneberg 
Esben Würtz Sørensen (Striben) 

FORSIDEN 
På skøjter på kirkesøen. Foto: Poul Nyholm
 
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

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. 6. maj 2021
Mail til redaktionen sendes til: 
jeslemming50@gmail.com

Af Lars Bødker Smitt

Ja tak til lavere hastighed på Virupvej. 
Men nej tak til de røde pukkelpump og 
de dertil hørende stolper midt på vejen.
Så kort kan man konkludere flertallets 
fælles holdning til vinterens hedeste 
debatemne i Hjortshøj, nemlig de ny-
etablerede vejbump på Virupvej. 

Når dette blad udkommer, er de 
famøse pukkelbump måske allerede 
erstattet af de såkaldte pudebump, som 
skulle være mere skånsomme  overfor 
biler, bilisternes svage rygge, cyklister 
samt de nærliggende huse! 

Og nej, bump-sagen vil ikke blive 
husket som skoleeksemplet på, hvor-
dan samarbejde mellem kommune og 
lokalområde gennemføres på den mest 
smidige og elegante måde. 

Snarere vil sagen bidrage til en 
rysten på hovedet over kommunale 
beslutninger hen over hovedet på lokal-
områderne. Ikke godt for tilfredsheden 
med kommunen, en tilfredshed som 
i forvejen kan ligge på et lille sted i 
yderområderne, hvilket blev påvist ved 
en kommunal undersøgelse sidste år.

Fællesrådet Landsbyforum gennem-
førte som bekendt en bump-afstemning 
på Facebook, for at lodde stemningen i 

byen. Resultatet var klart, idet der lød 
et nej tak til de etablerede Mariehøns 
på Virupvej fra over 400 af de cirka 500 
borgere, som valgte at stemme.

En sådan afstemning på Facebook er 
ikke uproblematisk som rettesnor, idet 
den ikke kan anses for at være repræ-
sentativ, har Landsbyforums formand, 
Bjarne S. Bendtsen sagt om metoden.

Men resultatet kan tolkes på flere 
måder. Det var ikke alene en afvisning 
af en dårlig trafikal løsning, men også 
et nej til at få en kommunal beslutning 
om et lokalt spørgsmål trukket ned 
over hovedet uden at være blevet taget 
med på råd.

Landsbyforum har fra starten lagt 
hele ansvaret for miseren over på 
rådmand Benyamin Simsek, Teknik og 
Miljø. 

Hvis de lokale hensyn og ønsker til 
trafikdæmpning have være drøftet på 
forkant, er det sandsynligt, at både 
udgiften og ulemperne med at udskifte 
de udskældte pukkelbump kunne have 
været forhindret, påpeger Bjarne S. 
Bendtsen.

Han håber, at de lokale ønsker vil 
blive inddraget i den videre proces 
– for at afværge yderligere bump på 
vejen.

Farvel Mariehøns
Sjældent har en lokal sag bragt sindene så heftigt i kog, som de runde 
vejbump med hvide pletter, derfor også kaldet Mariehøns. Men de fik 
kort levetid i Hjortshøj.

Først bruges der kommunale kroner på at etablere pukkelbump på Virupvej, dernæst spørges Landsbyforum og 
borgerne til råds om bumpene. Måske ikke den mest hensigtsmæssige rækkefølge, mener Landsbyforums formand. 

Foto: Poul Nyholm.

Redaktørens kommentar
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Af Lars Bødker Smitt

Kun fantasien sætter grænser for de 
aktiviteter, som Multihuset vil kunne 
rumme, når byggerodet om få måneder 
er ryddet af vejen, hegnet pakket sam-
men, og dørene slås op for brugerne af 
det længe ventede hus.

Men hvad er det egentlig, borgerne 
i Hjortshøj har lyst til at bruge husets 
store og mindre rum til? 

Det spørgsmål er der givetvis rigtig 
mange svar på. Og selvom huset er 
stort, så er der trods alt grænser for, 
hvor mange aktiviteter, som det er 
muligt at putte ind i det.

Hvem vil være med?
Derfor må der foretages en koordine-

ring og prioritering blandt de mange 
ønsker og forslag, og centralt i den 
proces står Støtteforeningens bruger-
udvalg. 

- Vi vil gerne i kontakt med så man-
ge som muligt for at skabe et så bredt 
udvalg af aktiviteter som muligt. Det 
handler både om diverse sportsgrene, 
motionshold, kulturtilbud og til min-
dre hold, der spiller kort, dyrker yoga, 
håndarbejde eller hvad de nu føler lyst 
til at være sammen om, siger Kirstine 
Fuglsang, der er medlem af brugerud-
valget.

- Brugerudvalget er stedet, hvor man 
møder andre for at finde ud af: Hvem 
vil være med til min aktivitet ud over 
mig selv, og hvordan kommer vi i gang 
Det er stedet at gå hen med sin gode 

- Huset er for os alle, og det er op til os selv at få det optimale ud af det , siger 
Kirstine Fuglsang fra Støtteforeningens brugerudvalg. Foto: Poul Nyholm.

Kom frit frem 
- alle brugere af Multihuset
Hvad skal Multihuset rumme? Støtteforeningens brugerudvalg inviterer alle til at bidrage til en mang-
foldig  anvendelse af huset.

idé.
- Huset er jo netop et multihus – 

ikke kun en sportshal eller et kultur-
hus. Men det skal bæres frem af vores 
eget engagement. Hvis du har en idé, 
skal du nok være indstillet på selv at 
være med til at føre den ud i livet. Det 
er samtidig en sjov måde at være sam-
men om noget med andre på.

Fokus på fællesskab
Kirstine Fuglsang flyttede til byen 
fra København i 2017 med sin mand 
og deres tre børn. De valgte bevidst 
Hjortshøj ud fra ønsket om at opleve 
fællesskab, og netop fællesskab nævner 
Kirstine Fuglsang også som årsag til, 
at hun gik ind i Støtteforeningen og 
brugerudvalget.
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- Multihuset skal være et samlings-
punkt for alle i byen, hvor børn, unge, 
ældre og alle dem ind imellem kan 
mødes hver for sig og på tværs af aldre, 
siger Kirstine Fuglsang.

Hun ser det som en af udvalgets 
primære opgaver at samle de forskel-
lige interesser så bredt som muligt for 
at afspejle borgernes ønsker og behov. 
Det kan være seniorer, der vil mødes 
om en aktivitet, eller blot for at drikke 
en fælles kop kaffe for at snakke med 
hinanden.

- Vi har fokus på, at der måske 
mangler tilbud til de unge fra 16 til 25. 
Hvis de har særlige ønsker, vil vi me-
get høre om dem. Måske kan vi hjælpe 
dem i gang med at lave nogle aktivite-
ter, som passer til dem siger Kirstine 
Fuglsang.

Brugerudvalget skal på sigt hjælpe 
fonden bag Multihuset med at fordele 
haltider og koordinere større begiven-
heder i huset. Lige nu har vi fokus på 
gensidig orientering om, hvordan folke-
ne i hhv. Virup IF og kulturforeningen 
HØJ arbejder på at indsamle midler og 
tilrettelægger hold og aktiviteter.

Vi vil gerne samle mennesker med 
engagement og lyst til at deltage i fri-
villigt arbejde. Målet er at Multihuset 
skal summe af liv og være til gavn for 
alle i byen. Man skal føle sig velkom-
men i huset.

Kalender

FEBRUAR
• Færdiggørelse af terrændæk i huset
• Færdiggørelse af tagarbejde så vi kan 
få et tæt hus
• Påbegyndelse af installation (EL, VVS 
og ventilation)

MARTS
• De første udvendige vinduer og døre 
sættes i
• Installation (EL, VVS og ventilation) 
fortsætter
• Der sættes lette vægge op

APRIL
• Port sættes i
• Lofter, gulve og aptering påbegyndes
• Springgravsaptering påbegyndes

MAJ
• Halgulv afsluttes
• Diverse test af installation i huset
• Installationer EL, VVS og ventilation 
afsluttes
• Afleveringsforretning påbegyndes

JUNI
• Huset afleveres til ibrugtagning
I hele perioden pågår der diverse 
udvendige arbejder.

Man skal føle sig velkommen i huset. Foto: Poul Nyholm

Arbejdsuge 
i uge 28 
Hvis ellers Corona tillader det, plan-
lægger Multihuset en arbejdsuge, hvor 
alle der har lyst til at give en hånd 
med, kan deltage. Den finder sted i uge 
28, som er fra søndag den 11. juli til 
lørdag den 17. juli.

Opgaverne handler om alt fra tøm-
rerarbejde, finisharbejde, montering af 
diverse skærme mv., syning af hynder, 
til at lave mad til det hårdtarbejdende 
folk. 

Lige meget hvilken kompetence du 
besidder, så er der brug for den! Det 
er HER vi for alvor gør huset klar til 
at kunne tages i brug, og så giver det 
deltagerne en mulighed for et sneak 
peak i huset. 

Hold øje med Facebook grupperne og 
næste nummer af Folk I Hjortshøj for 
nærmere information.
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Af Lars Bødker Smitt 

Hvilke typer af sport kan huset 
rumme?
Alle typer af motionshold vil kunne 
bruge hallen.

Desuden er der opstregning på gulvet 
til håndbold – på kortbane og langba-
ne, mini-håndboldbaner, badmintonba-
ner, volleyballbaner og 3 basketballba-
ner. Opstregning til tennis i hallen har 
vi fravalgt.

Hallen er fleksibel, idet den kan 
deles på midten af en nedsænket 
foldevæg.

Fodbold bruger de samme streger 
som håndbold. Men til de enkelte 
sportsgrene kræves en række faciliteter 
så som mål, kurve, net, støtter m.v. 
Disse ting er ikke omfattet af Multihu-
sets økonomi, og derfor afhænger flere 
sportsgrene af, om vi kommer i mål 
med de enkelte ting med inventarind-
samlingen. 

Derfor skal der lyde en stor opfor-
dring til at bidrage til de indsamlinger, 
så det nødvendige inventar kan blive 
købt. Følg med på Facebook eller mul-

tihushjortshøj.dk  om disse indsam-
linger.

Derudover kan såvel hallen og som 
de mindre sale rumme alt fra bridge til 
mødregrupper, der tumler med deres 
børn. 

Der kommer forhåbentlig også dans, 
yoga og den slags i multisalene samt 
forskellige mere klassisk kulturelle 
aktiviteter som musik og teater. 

Springgraven i den ene ende af 
huset, hvem står for den og hvorfor 
er den der?
Springgraven er en del af Multihuset 
på lige fod med hallen, café og salene. 
Den er der for at gøre det kommende 
gymnastiktilbud endnu mere attraktivt, 
og fordi vi også ønsker at stille sådan-
ne faciliteter til rådighed for byens 
borgere, måske til et fødselsdagsarran-
gement, men også til skolen.

Bliver der scene, klatrevæg eller 
andre muligheder?
Klatrevæg kan der potentielt godt etab-
leres, men det kræver midler. Scene 
lige så.

Hvad skal Multihuset rumme?
Hele byen glæder sig til at indtage Multihuset. Men hvad kan huset i det hele taget bruges til? Vi har 
stillet bestyrelsen for Støtteforeningen en række spørgsmål desangående.

Hvordan kommer man frem med 
nye ideer til brug af huset? 
Her kan man henvende sig til Støtte-
foreningens brugerudvalg. Se mere på 
hjemmesiden multihushjortshøj.dk., og 
læs foranstående artikel om udvalget.

Hvad bliver prisen for at leje hal og 
faciliteter?
Prisen afhænger af tiden på dagen. 
Formiddag og middag er billigere end 
eftermiddag og aften, og afhænger af, 
om man er en forening under Aarhus 
Kommune eller ej. Prisen for hele 
hallen i dagtimerne er 175 kr. pr. time, 
og 350 kr. om aftenen. 

Springhallen kan lejes for sig til mel-
lem 250 kr. og 400 kr. i timen og kan 
kombineres med halleje. Salene kan 
lejes til mellem 100-125 kr. Mødeloka-
let er billigere.

Bliver der muligheder for at gå til 
fitness i huset? Måske hen over hele 
dagen?
Ja, det bliver der. Åbningstider er ikke 
helt afklaret endnu, men forhåbentlig 
snakker vi fra kl. 05 til 23.

Hvor mange timer om ugen vil sko-
len bruge hallen? 
Ca. 20 timer om ugen  men mere i 
eksamensperioder.

Bliver der mødelokaler, som kan 
bookes og bruges af alle?
Ja, der bliver mødelokale med mødefa-
ciliteter.

Åbningstider?
For offentligheden måske 08-22. For 
personer med nøglebrik, herunder 
fitnessmedlemmer, ca. 05-23.

Der etableres en cafe, så vidt jeg kan 
se. Er der ansat en forpagter? Hvor 
længe holder cafeen åbent hver dag?
Vi er i proces med at finde en for-
pagter. Målet er at caféen har åbnet i 
så mange timer som muligt, og hvad 
økonomien ellers tillader.

Foto: Poul Nyholm
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Af Rikke Kamstrup 
På vegne af Østergårdsgruppen

Når vi snakker med folk i Hjortshøj 
om Byparken, hører vi ofte, at ”vi 
jo har et dejligt stort grønt område”. 
Mange tænker nemlig på Byparken 
som hele det forholdsvis store område, 
som strækker sig fra de hvide huse på 
Virupvej og op til Hjortshøj Møllevej og 
Østergårdstoften. 

Men det er en vildfarelse. Byparken 
slutter nemlig ved det levende hegn, 
som deler det grønne område i to. 
Arealet syd for det levende hegn blev 
Hjortshøj tildelt som bypark efter man-
ge års forespørgsler fra Landsbyforum 
– og derefter blev regnvandsbassinet 
bygget i 2011-12 og gjorde Byparken 
markant mindre. Området nord for 
det levende hegn er derimod udlagt til 
bebyggelse i kommuneplanen. Et skønt 
område med kæmpestore gamle træer 
– kastanjetræer, valnødder, æbler, lind 
og den smukke, gamle blodbøg. 

Engang var det en smuk landbohave 
omkring den nu nedrevne Østergård. 
Området har de seneste år lagt jord 
til teater og musik, børnefødselsdage 
og FDF-aktiviteter, hundeluftning og 
hulebygning. Skal der virkelig bygges 
rækkehuse der? 

Siden 2016 har ”Østergårdsgruppen” 
sammen med Landsbyforum kæmpet 
for, at den gamle Østergårdshave skal 
bevares som grønt område og indlem-
mes som en del af Byparken til glæde 
for os alle i Hjortshøj – et fælles møde-
sted og grønt åndehul.

Underskriftsindsamling
I 2017 samlede Østergårdsgruppen 
907 underskrifter ind fra stemmebe-
rettigede i Hjortshøj, som ønskede det 
samme. Det gjorde uden tvivl indtryk 
på beslutningstagerne Aarhus Kommu-
ne. Og stort indtryk må det også have 
gjort, da der indkom ikke mindre end 
50 høringssvar fra borgere i Hjortshøj 
på ”Kommuneplan 2017”; høringssvar 

som forhold sig kritisk til planen om 
at bebygge den gamle Østergårdshave. 
Høringssvarene omhandlende Øster-
gårdshaven udgjorde en fjerdedel af 
alle høringssvar, som indkom i hele 
Aarhus Kommune! 

Og hvad er der så sket siden 2017?
Det korte svar er: ikke meget. 
Dog er der igangsat en proces med en 
helhedsplan, og der har været afholdt 
borgermøde og workshop, men planen 
om at bygge rækkehuse eller lignende 
er stadig ikke skrinlagt. I mellemtiden 
gror den gamle have delvist til, og 
tornet brombærkrat gør området svæ-
rere tilgængeligt. I Østergårdsgruppen 
holder vi os orienteret med jævnlige 
kontakter til kommunen i håb om, 
at planen ændres – og vi er klar til at 
gøre indsigelser igen. 

I mellemtiden tramper vi stier i 

græsset og drømmer om alt det, som en 
dejlig stor bypark ville kunne rumme: 
Områder med vild natur og områder 
med mere ”tæmmet” beplantning, bor-
de og bænke, naturlegeplads, dyreliv 
og vilde blomster – og ikke mindst 
drømmer vi om al den aktivitet, parken 
vil give plads til, hvad enten man er til 
teater under åben himmel, udendørs 
træning eller til at mødes med byfæl-
ler til picnic eller en fredagsøl under 
blodbøgen. 

Vil du holde dig orienteret om, hvad 
der sker ift. den gamle Østergårdshave 
og støtte op om kampen for en større 
bypark? Måske har du også ideer til, 
hvad parken kunne indeholde? Eller 
har du lyst til at lave en åben aktivitet 
i Byparken/den gamle Østergårdshave? 
Så meld dig ind i Facebookgruppen 
”Østergårdsparken” - og inviter din 
nabo til at gøre det samme.

Drømmer du også om en grøn 
ramme om byens fællesskaber? 
Selv i snevejr finder folk vej til Byparken. Dejlige damer danser groove, så forbipasserende drejer hovedet 
af led, hundefolket lufter de firbenede og hilser venligt på hinanden, børn leger. Det er skønt. Det er 
Hjortshøj. 

Tegning: Ina Graneberg
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Som de første forårsdage
Hjortshøjforfatteren Iben Krogsdal har 
skrevet denne forårssang/salme, som
er et af hendes ti bidrag til den nye 

Højskolesangbog. Sangen har nr. 286 i
sangbogen. Vi læser også teksten som 
en aktuel kommentar til længslen efter 

livet på den anden side af Coronapan-
demien. Melodien, skrevet af Janne 
Mark, kan du finde på Youtube. jl
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DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE 
MARTS • APRIL • MAJ 2021 

Se flere aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk 
 

 
 

 

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

 

Hjortshøj Sogn  
er igen med i indsamlingen til 

Folkekirkens nødhjælp  
fra 1.-14. marts 2021 

 

Vores indsamlingsmål i 2021 er 21.000 kr. 
 

MobilePay 114400 
Skriv i kommentarfelt 8249-99 

 
 

HJORTSHØJ KIRKES AKTIVITETSKALENDER 
 MARTS (Ingen arrangementer med fremmøde) 
Mandag d. 1.3. – søndag d. 14.3. Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 
APRIL 
Torsdag d. 15.4. kl. 14.30 Torsdagscafé 
MAJ 
Torsdag d. 6.5. kl. 14.30 Torsdagscafé 
Fredag d. 7.5. kl. 11.00 Fredagsmatiné 
Søndag d. 16.5. kl. 15.00  Koncert - Sopran, trompet og orgel 
Torsdag d. 20.5. kl. 14.30 Torsdagscafé 
Torsdag d. 27.5. kl. 19.30 Sangaften 
JUNI 
Torsdag d. 3.6. kl. 14.30 Torsdagscafé 
Søndag d. 13.6. kl. 15.00 Sommerkoncert med kirkens kor 

 

Vi håber at kunne ses igen snart i Sognegården og at ovenstående kan gennemføres! 

 

Vi samler ind digitalt til verdens fattigste. 
Sammen gør vi en forskel for mennesker i yderste nød. 

 HVORFOR 
For lige nu står problemerne i kø for verdens fattigste. Mens klimaforandringernes 

konsekvenser er en realitet, har coronapandemien været med til at forværre problemer, 
der eksisterede i forvejen. Sult, ulighed og konflikter. 

Din støtte hjælper verdens fattigste med at skaffe adgang til rent drikkevand, så ingen  
må tørste. Dyrke små køkkenhaver, der sikrer varieret kost, så ingen må gå sultne i seng. 

Plante træer, der sikrer et bedre klima og en grønnere fremtid. 
 

ÅBEN KIRKE  
I HELE MARTS 
HVER TIRSDAG OG TORSDAG 
MELLEM KL. 14 OG 16 
 
Kirken er åben for menighed 
til ro og fordybelse. 
 
Max 5 gæster af gangen. 
 
Der skal bæres mundbind  
ved ind- og udgang i kirken. 
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           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, 
Vi bager glutenfrit brød på bestilling. 

Facebook: Vimby Høkeren og økologisk bageri

Vimby Høkeren

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

Friskbagte kager. Byens berømte hindbærsnitter, lørdagskringle som vor mor lavede 

den, måske bedre. Også glutenfri kager.

Økologisk kød, bl.a svinekød af egen avl og kylling fra Gothenborg, Them

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

   BLIV FRIVILLIG I GENBRUGSBUTIKKEN
GenbruG er klimavenliGt   -   GenbruG Giver meninG   - GenbruG er billiGere

Hvis du har lyst til at gøre en indsats for klimaet og har lyst til at være med i et 
hyggeligt fællesskab, kan du blive frivillig lige her i din egen by.

Vi har brug for folk til at stå i butikken, og være med til at sortere tøj m.m. 
Vi får meget tøj. Modeindustrien er en af de værste brancher i forhold til CO2 
udslip, så jo mere vi kan genbruge vores tøj, jo bedre. 
Du er med til at bestemme hvordan vi driver butikken, og kan bidrage på det 
niveau, der passer til din hverdag.
Overskuddet går til henholdsvis Vimby og Landsbypuljen med 50% til hver.
Alle der er medlem af Landsbyliv kan søge puljen til aktiviteter i byen.

Se www.landsbyliv.dk, hvis du vil se hvad Landsbyliv støtter

Skriv til: elisabeth@landsbyliv.dk, hvis du er interesseret..

Åbningstider: Tir., ons., tors., fre., fra 15 til 18. Lør. fra 11 til 14
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
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Smedebakken 8 . 8530 Hjortshøj

Tlf. 86 22 14 89
www.hjortshoejforsamlingshus.dk

 BANKO HVER TORSDAG

 UDLEJNING 

 ARRANGEMENTER

 JULEMARKED

 

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

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
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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.

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

FÅ DIN ANNONCE MED I 
DET NÆSTE NUMMER AF

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

Af Flemming Stubkjær Hüttel

Gør ligesom 12.500 andre danskere 
og spil floorball. Floorball kender du 
måske bedre som hockey! Floorball er 
først og fremmest sjovt at spille og så er 
det på mange måder nemt at komme i 
gang med og gå til. 

Alle kan være med - på tværs af høj-
de og drøjde og tekniske færdigheder. 
DGI skriver, at floorball er ”..en sund 
og effektiv motionsform i en uformel 
ramme, hvor fællesskab, spilleglæde og 
gode oplevelser vægtes højt.” Og så er 
der ifølge Center for Holdspil og Sund-
hed dokumenteret sundhedsfremmende 
effekter ved hockey. 

Virup IF Floorball har sikret sig 
10.000 kr. fra Senior Aktivitets Puljen 
under Aarhus Kommune til opstart af 
floorball for seniorer over 60 år. Virup 
IF Floorball er endnu ikke en del af 

Multihusets inventarindsamling, så lidt 
i det skjulte har floorballafdelingen 
på et par måneder samlet hele 35.345 
støttekroner ind til bander, mål, stave, 
bolde m.m. Og vi har tænkt os at 
fortsætte fondansøgningerne, til vi har 
nået vores budget mål på 65.345kr. 

Virup IF Floorball stiller alle 
omtalte materialer til rådighed, så det 
kræver blot én igangsætter og en masse 
fremmødte for at starte spillet. Både 
damer og herrer er velkommen på 
holdet for seniorer. 

Er du den nye spiller på Virup IF’s 
floorballhold for seniorer? Hvis du 
vil tilmeldes holdet eller høre mere, 
så skynd dig at skrive til Flemming 
Stubkjær Hüttel på tlf. 25882120 eller 
flemming.hyttel@gmail.com. Tilmel-
dingen til holdet er begyndt, og de 
første tilmeldinger er tikket ind! Der 
er deltagerbegrænsning på 20 spillere. 

Er du mindst 60 år?
Så kom og spil floorball i Multihuset

Ishockey har en kort sæson i modsætning til floorball. 
Foto: Poul Nyholm

FIH 143 layout.indd   12FIH 143 layout.indd   12 01.03.2021   12.0901.03.2021   12.09



13

Af Jes Lemming i samarbejde med Bjarne S. 
Bendtsen, formand for Landsbyforum.

Helhedsplanen for Hjortshøj
Endnu et “benspænd” mod en udform-
ning af, hvordan byen skal udvikle sig 
fremover har set dagens lys. Rådman-
den for Teknik og Miljø har fremlagt 
en temaplan for alle boligtyper, som 
skal drøftes i byrådet først. 

Derfor kan man af gode grunde ikke 
komme videre med helhedsplanen, som 
blev annonceret første gang i december 
2018. Bestyrelsen håber på, at kunne få 
en repræsentant fra kommunen til at 
redegøre for det i forbindelse med den 
kommende generalforsamling.

COOPs opkøb af grunde på Hund-
kærvej
Emnet har fået stor opmærksomhed på 
Facebook-gruppen 8530-Hjortshøj, men 
Landbyforum har intet hørt hverken 
fra Coop eller de “devolopere”, der 
ellers tidligere har været kontakt med.

- Hvis COOP vil bygge dér, så kan 
de jo gøre det - det er jo inden for det 
udpegede bycenter, som er kommunens 
politik, udtaler Bjarne S. Bendsen, 
formand for Landbyforum.

Generalforsamling i Landsbyforum 
den 15. april – måske på Meet.
Den ordinære generalforsamling i 
Landsbyforum 2021 er fastsat til den 
15. april i Sognegården. Alle håber, at 
de gældende forsamlingsrestriktioner 
til den tid er ophævet, så der kan være 

fysisk fremmøde. Men skulle det ikke 
være tilfældet holdes mødet via Meet.

Rationalet er, at den slags digitale 
møder nu fungerer rimeligt, og man vil 
helst undgå at udsætte generalforsam-
lingen flere gange, som det skete sidste 
år. Se omtalen andetsteds på siden.

Opgradering af cykelsti på Mejlbyvej
Landsbyforum har fået en henvendelse 
om at få etableret en egentlig cykelsti 
på Mejlbyvej fra Egå til Gl. Egå, og 
gerne gennem/udenom Gl. Egå.

Støj fra motorvejen
Trafikken og dermed støjen fra Djurs-
landsmotorvejen er stigende, det har 
en anden lokal borger henvendt sig til 
Landsbyforum om.

Ungeråd
Landbyforum har længe forsøgt at 
etablere et ungeråd i Hjorthøj. Kontakt 
formanden eller et medlem af bestyrel-
sen, hvis du vil være med til st få sat 
skub i tingene.

Kommunalvalg
Bestyrelsen er så småt ved at lægge 
planer for, hvilke emner, der skal fo-
kuseres på frem mod kommunalvalget 
til efteråret. De allerede nævnte emner 
om cykelsti og motorvejsstøj er oplagte 
emner ud over det vel vigtigste i den 
sammenhæng: byparken. Der vil også 
denne gang blive arrangerer et vælger-
møde, når den tid oprinder.

Aktuelle emner i Landsbyforum
Generalforsamling 

i Landsbyforum
Generalforsamlingen afholdes d. 15. april 
kl. 19.30 i Sognegården, hvis det er muligt, 
ellers på Meet. 
Nærmere information følger på landsbyporta-
len, Facebook og plakater, når tiden nærmer 
sig.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning.
4. Regnskab.
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Else Mikél Jensen og Jesper Markward 
Olsen er på valg, begge modtager gen-
valg. Ove Overgaard Nielsen har valgt at 
trække sig fra bestyrelsen, suppleant Nanna 
Schneidermann er på valg, og desuden skal 
skal vælges en ekstra suppleant, da der kun 
har været en suppleant i bestyrelsen i det 
forgangne år. Alle opfordres til at stille op.

Forslag til generalforsamlingen skal være 
bestyrelsen i hænde senest 6 dage før gene-
ralforsamlingens afholdelse.

Alle er velkomne.
Fællesrådet Hjortshøj Landsbyforum

Kan cykelstien forbedres? Foto: Søren Torp
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Af Jes Lemming 
Foto: Tenna Eliasen
Tenna Eliasen og hendes familie har i 
de sidste 5 år arrangeret det traditions-
rige O-Løb på Pop-Up Hjort festivalen 
og hun var træt af at Pop up-festivalen 
i år er blev aflyst pga. corona. Derfor 
tog familien initiativ til en ny coro-
na-sikker udgave, der var tilpasset de 
mange gåture, som mange familier 
alligevel går i disse corona-tider.

Enkelt koncept
“Alle kan være med, og mens du får 
luft og motion, lærer du måske også 
noget nyt om vores landsby.

Så tag din ven eller familie i hånden 
og gå ned i Dagli'Brugsen og hent 
kortet til ruten.

Alt du skal bruge er en kuglepen og 
en smartphone med en QR-kode læser.

Hver post indeholder en historie og 
et spørgsmål om Hjortshøj. På søndag 
den 21.02.2021 kl. 17 slutter løbet, og 
der findes en vinder af den her mega 
lækre gavekurv, som er sponsoreret af 
Dagli'Brugsen. Vi håber i har lyst til at 
lege med!”

Sådan skrev hun i et opslag i Face-
book gruppen 8530 Hjortshøj. Tenna 
havde fået en række borgere i byen 
til at lave et lille videoklip med en 
historie og et spørgsmål, og hun havde 
derefter opsat skilte med QR kode på 
udvalgte steder i byrummet. Ved hver 
post fik man fortalt en lille historie fra 
byen og stillet et spørgsmål.

Der var 37 besvarelser ved fristens 
udløb og vinderen blev Miquel Mik-
kelsen, der fik en flot kurv fra Daglig-
Brugsen i Hjortshøj.

O-løb gør dig klogere på din by
Corona-sikker udgave af O-løb rundt i Hjortshøj gennemført med succes.

GÆT SELV MED
Svaret findes et andet sted i bladet.

1. Hvilke varer har solgt særlig godt under 
Corona krisen i DagligBrugsen?
2. Hvordan markerede man slutningen af 
krigen 1848-50 (Treårskrigen)?
3. Hvor er Hjortshøjs kirkes gamle klokke?
4. Hvor mange æg lægger hønsene i Andels-
samfundet?
5. Hvor mange penge har borgerne i Hjorts-
høj samlet ammen i alt til Multihuset?
6. Hvor kommer vandet fra Helligkilden bag 
skolen fra?
7. Hvad hedder kunstneren som spillede for 
de kongelige efter sin koncert ved sensom-
merfesten Hjortshøj?
8. Hvor kommer strømmen til husene i 
Æblelunden fra?

Hvilken vare har solgt særlig godt under Corona?

POST 1
Søren er formand for butikkens bestyrelse og ved, 

hvad kunderne er glade for i Dagli'Brugsen.

Alle kan deltage i O-Hjort løbet. Hent kortet i 
Dagli'Brugsen, tag din ven eller familie i hånden og gå 
på en tur gennem byen. Måske lærer du noget nyt om 
din landsby, som du ikke vidste?
Løbet slutter søndag den 21. februar kl. 17.

Mai og Tim Nicholson med det kendte logo for O-løbet 
og den flotte gavekurv fra DagliBrugsen
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Af Lars Bødker Smitt

Vilde blomster er godt for næsten alt,  
ikke mindst for bier og andre insekter 
– samt for mennesker.

Aarhus Kommune får stadig flere 
henvendelser om, at ændre de grønne 
områder i en mere vild retning, som 
tilgodeser dyre- og plantelivet. Og nu 
går kommunen skridtet videre, nemlig 
til også at bidrage til omstilling til 
mere naturnær pleje af private arealer, 
herunder arealer, der ejes af grundejer-
foreninger.

Det sker ved, at kommunen har 
skabt en frøpulje med egnede blomster-
frø, som hele kommunen kan få del i.

For få del i frøpuljen skal der ansø-
ges via de lokale fællesråd, i Hjortshøj 
er det Landsbyforum. Men det for-
ventes, at interesserede selv udfylder 
ansøgningen for det areal, der tænkes 
omlagt til blomstereng.

Krav for få frø
Kriterierne for at få blomsterfrø er:
- arealet skal være offentligt tilgænge-
ligt.
- det skal være mindst 200 kvadratme-

Find et godt areal til en blomstereng – så donerer kommunen de 
nødvendige frø. Ansøgning skal ske via Landsbyforum.

Kommunen giver frø til at skabe 
blomsterenge

ter stort.
- ejeren af arealet skal være indforstået 
med etableringen.
- arealet må ikke være kommunalt ejet.

Ansøgningen skal indeholde et kort 
med afmærkning af, hvor blomsteren-
gen tænkes placeret, fakta om størrelse 
samt foto og beskrivelse af arealerne.

I frøpuljen er afsat frø til 3000 
kvadratmeter pr. fællesråd. Det vil 
sige, at der i Hjortshøjområdet kan sås 
blomstereng på et areal, svarende til 
knap 4 håndboldbaner, hvis hele byens 
andel af frø bliver en realitet i form af 
blomsterenge.

Hvis ordningen bliver en succes, vil 
der muligvis blive udbudt nye frøpuljer 
senere.

På Aarhus Kommunes hjemmeside 
samt på Facebook siden ”Natur og 
miljø i Århus” findes en nærmere 
beskrivelse af, hvordan man får del i 
frøpuljen.

Der er ansøgningsfrist den 22. marts.  
Men ansøgninger være sendt til Lands-
byforum nogle dage før for at overholde 
tidsfristen.

Skal der sås blomsterenge i Hjortshøj? I så fald kan kommunen levere de nødvendige frø.

SVAR PÅ O-LØBET 
8 SPØRGSMÅL OM HJORTSHØJ
1. En af de varer, der har solgt særlig godt i 
Dagli'Brugsen under Corona, er vin.
2. Der blev plantet en blodbøg ved Østergaar-
den for at markere slutningen på treårskrigen.
3. Hjortshøj Kirke fik hele to klokker af en rig 
bonde. Den gamle klokke blev sendt til en 
menighed i Thailand.
4. Hønsene i Andelssamfundet lægger 170 
æg
5. Vi i Hjortshøj har til sammen samlet 
2.493.651 kr. ind til Multihuset.
6. Vandet i den hellige kilde udspringer fra 40 
meters dybde.
7. Sofie og hendes band Dohpa spillede først 
til sensummer festen i Hjortshøj og bagefter 
for de kongelige.
8. Husene i Æblelunden får deres strøm fra 
solceller på tagene.
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Det sker i Hjortshøj

STRIBEN - af Esben Würtz Sørensen

Streaming af 
naturvidenskabe-
lige 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, hvor-
dan beskytter vi det

9. marts:
Big bang og det usynlige univers

16. marts
Pandemier i de sidste 200 år

13. april:
Magtfulde mikrober der gavner 
dig

27. april:
Sære sanser

Ændringer på grund af covid 19 kan 
forekomme.

Lone Jacobsen

REN BY
REN by - igen. Vi samler affald, ikke 
penge, men affald i naturen, langs veje 
og stier.

Affaldsindsamling 
lørdag den 17. april kl. 9:30 

ved Brugsen
Her er Brugsen igen i år vært ved et 
rundstykke og kaffe /juice. 
Herefter har vi affaldsposer og ruterne 
klar, men mangler hænder. 
I får frisk luft, og vi får alle en renere 
by at færdes i. 
Et familiearrangement, hvor alle kan 
være med.
REN BY i samarbejde med Brugsen og 
Danmarks Naturfredningsforening.

Infoskærm Brugsen
Aarhus Kommunes ”Oplandsudvalg” 
afprøver nye veje, for at styrke dialo-
gen mellem kommune og borgere. Et 
nyt tiltag er opsætning af infoskærme, 
som den der forleden blev monteret i 
Dagli’Brugsen. Det er planen, at der 
opsættes yderligere 2 til 3 skærme i 
Hjortshøj: én på biblioteket/Virups-
kolen, én i Multihuset og måske en i 
Høkeren i Andelssamfundet.

Opsætning og teknisk drift af skær-
mene betales af kommunen, som også 
i begrænset omfang kan informere på 
skærmen. Men hovedideen er at byens 
borgere kan holde hinanden orienteret 
om hvad der sker i byen. Til det formål 
vil der blive samlet en redaktionsgrup-
pe, som skal vedligeholde indholdet på 
skærmene. Foto: Poul Nyholm. pn
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