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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

KONTAKT:
Anders Bach:
22 45 81 83
Martin Jensen:
86 2252 24

BESTIL EN 
FLAGALLE Smedebakken:

300 kr.
Hele byen:

700 kr.

Hjortshøj er ikke længere omfat-
tet af  Temaplan "Arealer til alle 
boligtyper" Rådmanden indrøm-
mer, at det store antal protester 
gjorde indtryk.

Af Lars Bødker Smitt.

Kommunale beslutninger kan faktisk 
ændres af lokale kræfter, hvis viljen er 
stor og stærk nok.

Beviset på den påstand kan findes 
i sagen om Temaplan ”Arealer til alle 
boligtyper,” hvor der som led i en kom-
mende kommunalplan var udpeget 13 
områder i de mindre byer til fremtidig 
boligbyggeri.

Således også i Hjortshøj, hvor planen 
omfattede et areal på 16 hektar, hvoraf 

7 hektar i dag drives af Andelssamfun-
det i Hjortshøj (AiH). 

Men ifølge en artikel i Aarhus 
Stiftstidende har rådmand for Teknik 
og Miljø, Benüamin Simsek, bedt sin 
forvaltning om at pille arealet i Hjorts-
høj ud af planen – en beslutning, som 
rådmanden har taget som følge af den 
kraftige reaktion fra både AiH og fra 
Hjortshøjs øvrige beboere.

Kommunen har modtaget godt 600 
høringssvar mod temaplanen som 
helhed. Heraf handler cirka 200 af 
indsigelserne specifikt om udpegningen 
i Hjortshøj.

Rådmanden indrømmer at en så 
kraftig, lokal reaktion gør indtryk, og at 
han har lyttet til protesterne.

- Det kan godt være, at markerne lig-

Storm af protester redder landbrugsjorden 
for Andelssamfundet i Hjortshøj

ger godt for udstykning, men det gør et 
særligt indtryk, når så mange gerne vil 
bevare det som marker, siger rådman-
den til avisen.

De fire øvrige områder, der er taget 
ud af temaplanen, ligger i Tranbjerg, 
Skæring, Malling og Mårslet. I alt er 
det udpegede areal reduceret med cirka 
100 hektar ud af de oprindelige 400 
hektar.

Temaplanen ”Arealer til alle bolig-
typer” skal vedtages af Byrådet, men 
Benüamin Simsek forventer, at et 
flertal vil stemme for den modificerede 
plan.  
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FORSIDEN
Viruphusets åbning. Foto: Poul Nyholm

af Lasse Bødker Smitt

Masser af mennesker i Hjortshøj kan 
huske tilbage på de mange år, hvor alle 
beklagede sig over, at vi ikke havde en 
idrætshal i Hjortshøj. 

Kunne det virkelig passe, at der 
skulle være haller i Lystrup, Hårup, 
Skødstrup, og i Skæring ikke mindre 
end to haller, mens vi i Hjortshøj stod 
med en ussel gymnastiksal. Og kunne 
det være rigtigt, Virupskolens voksende 
antal af elever skulle blive ved med at 
køre i bus for at modtage idrætsunder-
visning? 

Den fælles vilje til at ændre på tin-
gene var for ustruktureret og svag, og 
fra kommunens side var der meget lidt 
hjælp at hente. I årevis blev vi holdt 
ud i strakt arm med beskeden om, at 
der jo var ledig halkapacitet i byerne 
omkring os. Så rent statistisk var der 
ikke noget problem. Vi kunne bare 
køre andre steder hen!

I nogle år var drømmen vel nærmest 
opgivet.

Men for 5-6 år siden skete der noget. 
En ny og yngre generation i byen 
begyndte at røre på sig – uden dårlige 
minder om at løbe panden mod muren. 

I årene efter blev der nedsat arbejds-
grupper, dannet støtteforening, holdt 
støttefester, trukket i politiske tråde, 
solgt folkeaktier – og udført et utal af 
andre aktiviteter til fordel for multihu-
set. Og der blev samlet penge sammen 
på de vildeste og utroligste måder for 
at nå op på det magiske beløb på 1,5 
mio. kr., som var kommunens krav for 
at støtte projektet. Målet lykkedes til 
fulde. Alle kunne mærke, at der var 
bund i projektet.

Derfor står vi i dag med opfyldelsen 
af vores drøm, nemlig ikke alene en 
idrætshal, men et skønt multihus, nu 
døbt Viruphuset, til idræt, kultur, fest 
og folkeligt samvær. 

Det er virkelig godt gået!
Og det er samtidig beviset på, at tra-

ditionen for Hjortshøj som en aktiv og 
levende landsby lever i allerbedste vel-
gående. Nu i kraft af en ny generation 
af aktive, fantasifulde borgere, der tager 
initiativ og viser vilje til at arbejde 
hårdt og målrettet for fællesskabet. 

Tak for det, alle I yngre aktive men-
nesker.

Redaktørens kommentar

Tak for Viruphuset 
alle I unge aktive!

Danseoptræden ved Viruphusets åbning af Maria, Nadia, Karen og Maui Galan. Foto Poul Nyholm.
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Livet udsprang på Østergård. 
Nu passer Ove Overgård Nielsen 
plænen på Østergård-grunden og 
bor på Østergårdstoften. 

Af Ulla Birgitte Alkjærsig

- Mine forældre mødte hinanden på 
Østergård, hvor han var karl, og hun 
var ansat i huset, indleder Ove Over-
gaard Nielsen. - Så faktisk skylder jeg 
Østergård min eksistens, kan man godt 
sige.

Østergård var byens store gård og lå 
der, hvor Byparken nu ligger. Ifølge 
Ove var Østergård ikke kun rammen 
om hans forældres romance. En del 
unge mennesker fandt deres livsled-
sager på den store gård, hvor lokale 
og udenbys unge arbejdede sammen. 
Således også Oves far, der kom fra Tod-
bjerg, og mor, der var kommet rejsende 
fra Harlev. 

Barndom i Hesselballe
I 1941 købte de Oves barndomshjem, 
der går under navnet ’den gamle 
højskole’ i Hesselballe. Huset blev 
oprindeligt bygget i 1875 af N.P. Simon-

sen og fungerede som højskole indtil 
omkring 1920. Da Oves forældre købte 
det, var det et landbrug på 15 tønder 
land. 

- Vi havde lidt køer, lidt grise, høns, 
og så de 15 tønder land. Utroligt at 
man kunne leve af det, siger Ove. 

- Men i 1953 skete der to lykkelige 
ting: Min far fik sin første traktor, en 
grå Ferguson, og jeg blev født, fortsæt-
ter han med et lille smil.

Ove er vokset op som den yngste af 
fem søskende i 1950’ernes og 1960’er-
nes landsbysamfund, Hesselballe, med 
tilknytning til Hjortshøj. Han har 
været vidne til hele den store udvik-
ling, der er sket især i Hjortshøj siden 
da. Han har imidlertid ikke blot været 
vidne – han har i høj grad involveret 
sig og delt ud af sin tid til en lang 
række foreninger. Det er derfor, Folk i 
Hjortshøj har sat ham stævne og bedt 
om et interview til en portrætartikel. 

Og det viser sig hurtigt, at Oves store 
engagement i områdets historie og 
nutid fører til, at samtalen tager et par 
svipture ud til fortællinger, der hver 
især kunne være stof til en hel artikel. 
Oves liv er tæt vævet sammen med 

lokalområdets, så de to ting hverken 
kan eller skal skilles ad. Men den røde 
tråd er en tur gennem Ove Overgård 
Nielsens liv fra 1953 og frem – dog ikke 
i helt kronologisk rækkefølge. 

- De første år tilbragte jeg jo på går-
den og i Hesselballe. Det var en lille 
verden, hvor alt var kendt og trygt. På 
en måde er det mine rødder til inte-
ressen for det lokale, funderer Ove. - I 
1961 blev den verden udvidet, idet jeg 
begyndte i skole i Hjortshøj. Dengang 
lå skolen oppe ved kirken. Jeg skulle 
cykle frem og tilbage, og, nåh ja, så 
kørte jeg jo forbi det sted, hvor Hjorts-
højmordet fandt sted – og det havde for 
øvrigt en relation til den gamle højsko-
le, hvor jeg boede. Men det vidste jeg 
heldigvis ikke dengang.

Hjortshøjmordet er beskrevet i et 
tidligere nummer af Folk i Hjortshøj, 
så vi lader teaseren ligge der. 

I 1963 var Ove med til at indvie 
Virupskolen, og her gik han til og med 
9. klasse. I de år blev hans verden 
yderligere udvidet, både konkret til den 
sydlige del af Hjortshøj og mentalt med 
lærere, der var involverede i stiftelsen 
af Egnsarkivet. 

Interessen for lokalhistorien
Hjortshøj-Egå-Skæring Egnsarkiv er 

Sløjfen på Østergård
Ove Overgård Nielsen på havetraktoren. Foto: Poul Nyholm



5

netop et af de lokale initiativer, som 
Ove siden år 2000 har været engageret 
i, bl.a. som kasserer i støtteforeningen. 
Arkivet blev til i slutningen af 60’erne 
som svar på de kommunesammenlæg-
ninger, der skete. Både sognerådet, 
præsten, skolefolk og gårdmænd gik 
sammen om at oprette arkivet, indsam-
le materiale osv. I 1991 blev der dannet 
en støtteforening for arkivet, hvor Oves 
far gik ind i bestyrelsen. Når Multi-
huset åbner, får arkivet som bekendt 
lokaler i den gamle inspektørbolig ved 
Virupskolen.

- Jeg har altid været interesseret i 
det lokalhistoriske, fortæller Ove. - 
Hjortshøj har jo ændret sig helt enormt 
over årene. Engang var byen omkring 
kirken af samme størrelse som Hes-
selballe. Stationsbyen bestod ligeledes 
af et mindre antal huse, hvor der var 
serviceerhverv, fx bank og slagter. I 
huset på hjørnet af Svinget og Virupvej 
er jeg da både blevet klippet og har fået 
repareret min cykel – af cykelbarberen, 
der blev kaldt Barber Ras!

Men er Hjortshøj stadig en landsby i 
Oves øjne? Ove tøver lidt med at svare.

- Tja, landsby og landsby, det kom-
mer jo an på, hvad man mener med 
det, lægger han ud. - Der er stadig 
grønne kiler mellem Hjortshøj og Ly-
strup/Skødstrup, men det er tiltagende 
vanskeligt at drive landbrug i så smalle 
kiler. Og vi ser også i Landsbyforum, 
hvordan der kan være modstridende in-
teresser mellem de forskellige kvarterer 
i byen. Fx kan der være nogle snitfla-
der mellem Andelssamfundet AIH og 
den resterende by. Andelssamfundet er 
dog samtidig det tætteste, man kommer 
på et landsbyliv, fx fikseværkstedet. 
Det er ligesom i gamle dage, hvor man 
gik hen til smeden for at få repareret 
noget.

Menighedsråd og Landsbyforum
Ikke blot lokalhistorien, men også 

kirkens rolle i byen har optaget Ove. I 
1996 blev han suppleant i menigheds-
rådet og fra 1998 fuldgyldigt medlem. 
Han stoppede i 2008, men er stadig 
frivillig i kirkens arbejde. Dels er han 
leder af sogneindsamlingen til Folke-
kirkens Nødhjælp, dels serverer han 
kirkekaffe i Våbenhuset efter guds-
tjeneste, og dels sætter han plakater 
op i byen, når der er arrangementer i 
kirken eller sognegården. 

- Som de siger, så kører jeg plakat-
fuld rundt i Hjortshøj, spøger Ove. Det 
jyske lune skinner igennem gang på 
gang. 

Men Ove går ikke af vejen for at 
tage en kamp op, hvis han mener, det 
er nødvendigt. I 2011 gik han ind i 
Landsbyforum primært motiveret af, 
at kommunen ville nedlægge busru-
ten til Hesselballe. Ove havde 20 år 
tidligere købt sine forældres gård, den 
gamle højskole, og kastede sig nu ud i 
kampen for at bevare busruten, så alle 
beboerne i landsbyen stadig havde en 
mulighed for offentlig transport. Og det 
lykkedes!  Efter 10 år i Landsbyforum 
og mange opgaver senere trådte Ove ud 
i foråret 2021.  

Sløjfen
Efter 9. klasse tog Ove hul på en 
landbrugsuddannelse. Han gik på 
landbrugsskole og var ude at tjene, men 
pga. en dårlig ryg var han nødsaget til 
at stoppe. I stedet hjalp han til på sine 
forældres gård i Hesselballe og drev 
landbruget selv fra 1991. Fødegården 
solgte han for få år siden, hvorefter 
han flyttede til Hjortshøj. Det var 
egentlig meningen, at han nu ville 
trække sig lidt fra foreningsarbejdet, 
men der er brug for hans erfaring og 
engagement. Aktuelt er han formand 
for Grundejerforeningen Østergårdstof-
ten.

- Det er ligesom, at der er bundet 

en sløjfe på mit liv. Mine forældre 
mødte hinanden på Østergård, og ikke 
alene bor jeg nu på gårdens tidligere 
jord, men jeg passer også plænen på 
Østergårds-grunden,” fortæller Ove. 
Han er nemlig en del af den gruppe i 
Hjortshøj, der arbejder for at inkludere 
hjørnegrunden ved siden af Byparken 
i det rekreative område. Grunden er i 
lokalplanen udlagt til boliger, men der 
foregår en tilbagevendende dialog mel-
lem Landsbyforum og kommunen om, 
hvorvidt den smukke grund med den 
enorme blodbøg skal bebygges, eller 
lokalplanen skal ændres, så stedet kan 
udlægges til rekreativt område.

- Der er dog delte meninger i 
Hjortshøj, erkender Ove. - Bliver det 
pænt som park, og hvem skal passe 
det? Indtil videre slår Ove græsset som 
frivillig ved hjælp af en lånt havetrak-
tor fra Vimby. 

Fremtiden i Hjortshøj
- Der er mange udfordringer, der skal 
løses i Hjortshøj, opsummerer Ove. 
- Hvor skal der udstykkes grunde og 
hvor mange? Hvordan skal de trafikale 
konsekvenser håndteres? Skal der byg-
ges en Rema ude ved Mejlbyvej, og skal 
Brugsen bygges større på den grund på 
Hundkærvej, som Coop har købt? Det 
er nogle vigtige spørgsmål, som kræver 
et helikopter-perspektiv at forholde sig 
til, så man som beboer ikke forfalder 
til at se dem udelukkende ud fra ens 
eget kvarters synsvinkel. Og der er 
brug for flere folk, der vil gå ind i det 
arbejde i byen.

Den opfordring kunne vist ikke 
siges med mere pondus end af Ove 
Overgaard Nielsen, der har investeret 
sin viden, erfaring og tid, foruden sit 
overblik, engagement og jyske lune i 
lokalområdet i så mange år.

hvidevare
experten
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Indvielsen af Viruphuset skete 
med et brag af en fest, der viste 
den fantasi og mangfoldighed, 
som skal fylde huset.

Af Lars Bødker Smitt.

Hejs i al fremtid flaget i Hjortshøj den 
14. november!

For det var dagen, hvor byen endelig 
tog Viruphuset i besiddelse. Og dermed 
åbnede der sig helt nye og epokegø-
rende muligheder for folkeligt samvær 
i form af idræt, kultur, festlighed og 
livsudfoldelse på alle planer. 

En rus af lykke
Vilde og skrigende, fulde af grin og 
sved, med prusten og stønnen, ud over 
alle grænser – ja nærmest i en rus af 
lykke. Det var den ubeskrivelige måde, 
som byens børn erobrede Viruphusets 
nye gulv på åbningsdagen. Hvis den 
energi og medleven kan sige noget om 
fremtidens liv i huset, så bliver det 
aldeles fantastisk.

Glæden over endelig at være i mål 

var også til at tage og føle på i de 
officielle taler til åbningen af huset. 
Herunder fra rådmand for Børn og 
Unge, Thomas Medom (SF), der selv 
bor i byen med sin familie.

- Da vi flyttede til byen var det åben-
lyst for os som for alle andre, at der 
manglede noget, nemlig et samlings-
sted, konstaterede rådmanden.

- For cirka fem år siden lykkedes det 
så i en sen forhandling af et skoleforlig 
at få fem mio. kr. hjem til huset. Det 
gav ny tro på projektet, og siden har det 
løftet sig som resultat af, at en masse 
mennesker har knoklet, slidt og slæbt i 
troen på, at det kan lykkes.

Ejerskab
For Thomas Medom gør det en bety-
delig forskel, at byens borgere selv har 
båret projektet igennem ved timevis af 
hårdt arbejde, utallige møder og ind-
samling af penge på alle mulige måder.

- Man kan spørge, om ikke kom-
munen burde have betalt det hele. 
Jo, det burde man have gjort, men 
det sammenhold, som er skabt i kraft 

En milepæl i Hjortshøjs historie

HEI ACRO GYM ”kaster med børn”

af projektet her, giver et kæmpestort 
lokalt ejerskab til Viruphuset, som vi 
ikke ville have oplevet, hvis kommunen 
blot havde foræret os huset.

2400 fejl og mangler
Derefter fulgte gode ord fra formanden 
for Fonden Multihus Hjortshøj, Ken-
neth Jegstrup Jensen, der siden 2017 
har brugt utallige timer på projektet.

Han omtalte vejen til Viruphuset 
som den vildeste rejse, som man ikke 
kunne forberede sig på. En lang sej 
kamp med og mod rådgivere, mod 
kommunen, mod entreprenører og med 
uforudsete problemer og forsinkelser. 

Og alt er ikke plads endnu. Der er 
registreret 2400 fejl og mangler, kon-
staterede Kenneth Jegstrup.

- Men nu er huset her, og hvad kan 
det så? Svaret er op til jer, for kun fan-
tasien sætter grænser. Det handler om 
at tage initiativ – intet sker af sig selv, 
sagde formanden for den fond, som nu 
er driftsherre i Viruphuset.

Multihusets støtteforening skal have 
en stor del af æren for de godt to mio. 

HEI ACRO GYM ”kaster med børn”. Foto: Poul Nyholm
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kr. som er samlet ind lokalt ved et væld 
af initiativer, så som folkeaktier, salg af 
julekort, juletræer, fadøl, tøj flaskepant 
osv.

Formanden for Støtteforeningen, 
Mads Fredberg, omtalte Viruphuset 
som en diamant, der nu skal til at 
skinne. Som et resultat af en enorm 
arbejdsindsats fra en masse mennesker 
i byen.

- I har aldrig tabt målet af syne, I 
har kæmpet som vilde dyr, arbejdet 
i døgndrift. Hvis jeg havde statuetter 
nok, fik i alle sammen en, sagde Mads 
Fredberg til kredsen af aktive om 
Viruphuset.

Kenneth Jegstrup Jensen, der er formand for Viruphusets fond, har måske brugt flere timer i sit arbejde med 
Viruphuset end med familien. Men her hjælper hans kone Jannie og børnene Vitus og Julius til med at klippe 
snoren. Den lille Linus er med i barnevognen. Foto: Jes Lemming.

Nana Bang Kirkegaard (Skraldebang) underholder børnene. Foto: Poul Nyholm

Maui Galan og Maria. Foto: Poul Nyholm

Viruphusets åbning blev anledningen 
til at præsentere og synge en splinterny 
sang om vores kære by.

Hjortshøjsang, som den hedder, har 
tekst af Steen Nielsen, der gennem 
mange år har glædet os alle med et 
væld af teaterstykker, revyer, sange 
m.v. 

Og meget passende har vi også en 
lokal melodisnedker, nemlig Jesper 
Gottlieb, der har komponeret sangens 
melodi.

Omkvædet i alle de seks vers lyder:
Hjortshøj, vort fælles sted,
skaber livsmangfoldighed.
Så sandt som det er sagt!

Steen Nielsen (tv) og Jesper Gottlieb er skaberne af 
Hjortshøjsang. Foto: Jes Lemming.

Den nye sang om 
Hjortshøj
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Seniorer, vil I hjælpe 
til i Viruphuset?
Viruphuset skal i den kommende tid 
finde sin form i hverdagen, og her vil 
mange faktorer skulle spille sammen. 
Og mange små og store opgaver vil 
skulle løses.

I den forbindelse vil husets daglige 
leder Bitten Lehmann-Poulsen gerne 
tilknytte en kreds af ældre frivillige 
mænd og kvinder, der er parat til at 
bruge nogle timer hver uge på at løse 
en række praktiske opgaver i den dagli-
ge drift i og omkring Viruphuset.

- Det kan handle om at feje sne, ryd-
de op, skifte en pære og mange andre 
forskellige småting, som der viser sig 
behov for at få gjort, siger Bitten Leh-
mann-Poulsen.

- Jeg forestiller mig, at vi hver uge 
holder lille et møde først på ugen for at 
snakke om, hvad der kan  være af op-
gaver i ugens løb. Men jeg håber også 
på, at jobbet kan blive en hyggelig del 
af hverdagen for dem, der deltager.

Interesserede kan henvende sig til 
Bitten Lehmann-Poulsen på hendes 
kontor på førstesalen i Viruphuset. 
Eller man kan sende hende en mail til 
bitten@viruphuset.dk. lbs

FIH’s udsendte reporter, Lasse B. Smitt, interviewer 
Viruphusets daglige leder, Bitten Lehmann-Poulsen, 
som efterlyser frivillige hjælpere til den daglige drift. 
Foto: Jes Lemming

Den farvestrålende papegøje er nu igen en del af oplevelse langs Virupvej og Svinget.

Dagplejens Papegøjehus, som ligger 
i hjertet af Hjortshøj, er kendt for sit 
papegøjemaleri på husgavlen. Sidste 
efterår fløj fuglen ud på eventyr. Ifølge 
dagplejebørnene tog den ned til i de 
varme lande, for at besøge alle sine 
dyrevenner.

Pludselig en dag sendte Papegøjen 
et postkort hjem til alle dagplejere og 
børn, om at den ville komme tilbage 
igen. 

Den 1. november blev fuglens an-
komst fejret med fernisering af et nyt 
flot maleri. Denne gang var papegøjen 
ikke malet af Gitte selv, men i stedet 
blev projektet til et samarbejde mellem 
Gitte og Lasse Baun Kjær, som arbej-

der i værkstedet på pædagogisk uddan-
nelse VIA i Aarhus. Den nye Papegøje 
blev herved malet af de 3 studerende: 
Anna, Olivia og Christine.

Ferniseringen forløb med præsenta-
tionstale og husets egen papegøjesang, 
både fremført og tekstet af Stefan og 
Elisabeth Groot. Bagefter blev der 
budt på kage og kaffe nede i dagplejens 
legestuehave.

Gitte siger tusind tak til alle, som var 
med til at gøre dagen til en helt særlig 
dag. lbs

Velkommen hjem til Papegøjen



9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		

Søndag 9. januar kl. 15.00 
Traditionen tro synger ensemblet Tirilil mod 
lysere tider ved denne nytårskoncert. De bliver 
suppleret af percussionisten Ninna Morsing.  
 
 

 

Tirsdag 22. februar kl. 17.00 
Søg i ly for den travle hverdag med en halv time i 
kirken, hvor er plads til stilhed for fordybelse. Lyt til 
meditative satser og ikke mindst stilhed. 

MUSIK OG STILHED 

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

 

SYNG JULEN IND 
 
 
Torsdag 23. december kl. 19.30 
Vi samles i kirken og synger en stribe af de mest 
elskede julesalmer. Der veksles mellem fællessang 
og solistiske indslag.  
 
 
 
 

 
 

TORSDAGSCAFÉ 
 Torsdag 20. januar kl. 14.30 
Jeppe Aakjær – Liv og sang fra Aakjær til Jenle; 
en fortællekoncert om digterens liv og værk  
ved Peter H. Thomsen 
Kaffe og kage til en 20´er. 

BØRNEGUDSTJENESTE 
Tirsdag 1. februar kl. 17.00 
Børnegudstjenesten er særligt tilrettelagt for børn, 
så der både er noget for øjne og ører. 
Efterfølgende er der fællesspisning i sognegården 
til 25 kr. for voksne og gratis for børn. 
 
 
 
 

 

SØNDAGSKONCERT 

DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE 
DECEMBER • JANUAR • FEBRUAR 2021 

Læs mere om vores aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk 
 

 
 

 

GUDSTJENESTER I JULEN 
	

JULEAFTEN 24. december 
kl. 11.00 / kl. 12.30 / kl. 14.30 / kl. 16.00 

 
1. JULEDAG 25. december kl. 9.30 
2. JULEDAG 26. december kl. 11.00 
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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

’ Vimby Høkeren

Åben
Ons:        14 - 18
Tor:         14 - 18
Fre:         14 - 18
Lør:     9.30 - 14Alt er bagt af beboere fra botilbuddet sammen med 

frivillige og vores gode bager og medarbejdere.

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.

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.

 

 Adresse: Gl. Kirkevej 116A, 8530 Hjortshøj. Tlf. 2849 7275

Lej Petersborg til kursus, fest eller andet.   
Kontakt: petersborg116@gmail.com

Facebook: Vimby Høkeren og økologisk bageri

Friskbagt rugbrød, surdejsbrød, onsdagssnegle, 
fredagsrosmarinbrød, lørdagskringle.
Byens berømte hindbærsnitter, citron-birkeskage, cookies – 
også glutenfri kager.

Gedekød og svinekød af egen avl, desuden lam og kylling. 
Også mange veganske proteinvarianter.

Færdigretter og pizzaer lige til at tage med hjem og varme. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked om de gode tilbud: 
bageri@vimby.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

TINGHØJVEJ 112
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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.

SUNDHEDSHUS HJORTSHØJ
STATIONSVEJ 14, HJORTSHØJ
WWW.SUNDHEDSHUSHJORTSHOJ.DK

Akupunktur: 3011 7072 (Anne)
Reiki, massage og terapi: 6130 5021 (Søren)

Psykoterapi og homeopati: 2615 7769 (Anke)
Massage og healing: 6015 1718 (Marie Louise)

   LANDSBYLIV I HJORTSHØJ -  
EN FORENING FOR ALLE I HJORTSHØJ
LandsbyLiv støtter initiativer i heLe byen, der fremmer det gode Liv 
 
• Landsbymøder - i samarbejde med frivillige foreninger og institutioner i hele byen.
• Årstidsfester - i samarbejde med Fællesrådet Landsbyforum
• Landsbylivs Genbrugsbutik - i 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
• Håndarbejdshuset - i samarbejde med Vimby
• Hjortshøj Beat Club
• Festihvalerne - Kunst i Hjortshøj
• Teater i Byparken og Teater i Hjortshøj
• Multihusfonden - stiftet i samarbejde med Multihusgruppen
• Fonden Vimby - stiftet i samarbejde med Andelssamfundet i Hjortshøj

Alle aktiviteter er baseret på et tæt samarbejde med frivillige.  
Se vores nye hjemmeside www.landsbyliv.dk
Skriv til: elisabeth@landsbyliv.dk, hvis du er interesseret.

Landsbyliv bestyrer også Landsbypuljen, som er overskuddet fra  
Genbrugsbutikken, og kan søges af medlemmer,  
til kulturelle aktiviter.

Støt foreningen og meld dig ind.  
På den måde bidrager du til det gode liv i din by.
Et medlemsskab koster kr. 125,- årligt.

Du kan indbetale på mobilpay: 79087 – husk navn og email.
Eller på bankkonto i Merkurbank  
reg nr. 8401 konto nr. 1102617.
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”Hvis frisuren
er knap så vaks,
så er jeg klar 
med min saks”

Salon Beauty fra Trøjborg er blevet til
”BETTE” BEAUTY i Hjortshøj

Du er velkommen
- både dame og herre

”BETTE” BEAUTY
v/ Helle Vagnsø Wengel

Hjortshøj Stationsvej 26C
Mobil nr 21425334

Af Lars Bødker Smitt

Så gik der lige 25 år!
Bedst om man typisk kender Morten 

Skovsted omtalt som ”den nye præst” i 
Hjortshøj, har denne yngre mand run-
det det første kvarte århundrede som 
landsbyens sjælesørger. 

- Nogle mennesker mener, at et job 

højst bør vare 7-8. Så skal man da prø-
ve noget nyt. Men sådan har jeg det slet 
ikke. Vi har slået rod, sagde hovedper-
sonen, da jubilæet for nylig blev fejret 
med jubilæumsgudstjeneste og efterføl-
gende komsammen i Sognegården.

For som han fastslog:
- Jeg elsker at være præst, og jeg 

elsker at være det i Hjortshøj!

Gentagelserne
Andre mennesker sætter pris på at 
kunne skille privatliv og arbejde fra 
hinanden. Men sådan har Morten 
Skovsted det heller ikke, nærmest 
tværtimod.

- Jeg er jo altid på arbejde, og jeg 
elsker at møde folk til en snak i Dag-
li’Brugsen, hvor man nu er. Måske på 
en cykeltur. Jeg har besøgt døende på 
hospice i cykeltøj, og det var så fint.

Netop præstens daglige rolle i lands-
byen – til hverdag og på helligdage – 
har bidraget til de dybtgående rødder.

- Traditionen, søndag efter søndag i 
800 år, med det samme budskab, og de 
evige gentagelser: Igen og igen at lægge 
sin hånd på et barns varme isse – er 
der noget dejligere?

Min kone er min styrke
Det var bestemt ingen selvfølge, at den 
29-årige Morten skulle blive udvalgt 
til præst i Hjortshøj, da embedet blev 
opslået i 1996. Der var 46 ansøgere, og 
mange mente, at en så ung og uerfaren 
person umuligt kunne udfylde embedet 
efter den folkekære Jens Gottlieb.

Men prøveprædikenen i Lystrup kir-
ke gjorde en forskel. Den unge Morten 
Skovsted udviste skarphed - og vovede 
at bruge humor.

Men det bidrog måske også, da han 
ved ansættelsessamtalen blev spurgt, 
hvad der var det bedste ved netop ham. 

- Det er min kone, svarede han, må-
ske med en pludselig analytisk fornem-
melse af, at Iben Krogsdals personlig-
hed og evner kunne spille kreativt ind 
på hans virke som præst i Hjortshøj.

At det netop var, hvad der skete, og 
som kom til at præge de forgangne 25 
år, blev bemærket at flere gæster under 
jubilæet.

- Din kreativitet og nerve kommer af 
dit samliv med Iben. I bringer Hellig-
ånden frem i hinanden, fastslog Anders 
Laugesen, der er mangeårig radiovært 
for trosstof på DR og dermed flittig 
bruger af Hjortshøj-præsten med de 
mange kreative ideer.

Han omtalte Morten Skovsted om 
”vores alle sammens præst”, fordi 
han ofte gør sig synlig via medierne 
med forslag og debat om fornyelse af 
folkekirken og ikke mindst den danske 
salmeskat, som Iben Krogsdal bidrager 
så flittigt til.

Så fortsæt I bare parløbet i præste-
gården mange år endnu, lød opfordrin-
gen fra såvel Anders Laugesen som fra 
en række andre gæster ved jubilæet.

- Jeg elsker at være præst i Hjortshøj
foto: Poul Nyholm

HJORTSHØJKALENDEREN 
2022

13 farveglade 
humoristiske akvareller fra byen

200,00 kr. A4 format
225,00 familiekalender

20 x 60 trykt på kraftigt papir
SMS: 30297633

inagraneberg@gmail.com
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SF kæmpestor i Hjortshøj

Over 40 procent af stemmerne 
ved kommunalvalget gik til SF. 
To af partiets medlemmer i Byrå-
det bor i Hjortshøj.

Af Lars Bødker Smitt

Myten om Hjortshøj som en knaldrød 
højborg i et blågrumset hav blev malet 
endnu tydeligere op under kommunal-
valget 2021. 

Hvor Socialdemokraterne og SF ved 
valget i 2017 lå næsten side om side 
med godt 600 stemmer i byen, stak 
SF denne gang helt af, hvor partiet 
opnåede 897 stemmer mod 487 til So-
cialdemokraterne. Dermed fik SF over 
40 pct. af stemmerne, mon ikke det er 
den største stemmeandel til partiet på 
et enkelt valgsted i hele landet?

Resultatet bidrog til, at SF som 
helhed i Aarhus gik frem med 8.908 
stemmer til i alt 26.439, svarende til 
13,7 pct. af stemmerne mod 9,2 pct. ved 
sidste valg. Dermed får SF fire med-
lemmer i det nye Byråd mod hidtil tre.

Stemmeslugere
Af de fire kommer to af SF-kandidater-
ne fra Hjortshøj, nemlig rådmand for 
Børn og Unge, Thomas Medom, og Liv 
Gro Jensen, der startede i Byrådet for 
fire år siden valgt for Alternativet. 

Ud af de 897 SF-stemmer i Hjortshøj 
fik Thomas Medom 483 personlige 
stemmer mod 547 ved valget i 2017. 
Også i Århus Kommune som helhed 
fik han lidt færre personlige stemmer 
end ved sidste valg, nemlig 5.590 mod 
7.198 i 2017.

Man må konstatere, at Liv Gro Jen-
sen er blevet vel modtaget i SF efter sit 
spring fra Alternativet, idet hun opnå-
ede 3.925 stemmer i hele kommunen, 
heraf 205 i Hjortshøj. I SF blev hendes 
personlige stemmetal kun overgået af 
Thomas Medom.

Borgmester i modgang
SF’s fremgang skete primært på bekost-
ning af Socialdemokratiet, er for andet 
valg i træk gik stærkt tilbage i Hjorts-
høj, denne gang med 132 stemmer. 

Borgmester Jacob Bundsgaard har 
dalende popularitet i Hjortshøj, hvor 
hans personlige stemmetal er dykket 
fra 486 stemmer i 2013, 350 stemmer i 

2017 og 191 ved valget i år.
SF’s fremgang har ikke betydet tab af  

stemmer til Enhedslisten, der har en 
lille fremgang, efter en kraftig tilbage-
gang i 2017, hvor Alternativet var en 
hård konkurrent.

På den borgerlige side har især De 
Konservative vind i sejlene med et 
stemmetal på 161, hele 108 flere end 
i 2017. Nye Borgerlige har fremgang 
på 32 stemmer, men kommer dog ikke 
højere end til 54.

De øvrige borgerlige partier går alle 
tilbage, især dog Dansk Folkeparti og 

Valget i Hjortshøj er i gang. Klokken er 8,03 og Zofia Enevoldsen afgiver sin stemme. Foto: Poul Nyholm.

Parti Antal 
stemmer

Fremgang/ 
tilbagegang

% af alle 
stemmer

Forskel i 
stemmeandel

Socialistisk Folkeparti 897 + 225 40,4 +11,2

Socialdemokraterne 487 - 132 22,0 - 6,1

Enhedslisten 227 + 20 10,2 + 0,8

Venstre 183 - 28 8,2 - 1,4

De Konservative 161 + 108 7,3 + 4,9

Det Radikale Venstre 82 - 7 3,7 - 0,3

Dansk Folkeparti 61 - 79 2,8 - 3,6

Nye Borgerlige 54 + 32 2,4 + 1,4

Liberal Alliance 15 - 31 0,7 - 1,4

Alternativet 14 - 143 0,6 - 6,5

Kristendemokraterne 10 + 6 0,4 + 0,2

Liberal Alliance, mens Venstre og De 
Radikale fortsætter en tilbagegang, som 
de også oplevede ved valget i 2017.

Den største nedtur tegner Alternati-
vet sig for. Uden profiler som Liv Gro 
Jensen og efter modgang i pressen har 
partiet mistet en stor del af sin vælge-
rappel. Nedturen har kostet partiet ni 
ud af ti stemmer.
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Ændring af status til rekreativt 
område bør ske hurtigst muligt, 
mener Thomas Medom, SF.

Af Lars Bødker Smitt

Når dette blad læses, er kommunal-
valget 2021 for længst overstået, og de 
nyvalgte medlemmer af Byrådet tripper 
for at tage plads i byrådssalen efter 
nytår.

Nye beslutninger venter på at blive 
truffet, og netop derfor kan det være 
relevant at huske på, hvad partiernes 
kandidater fremlagde af planer og 
løfter før valget.

For Hjortshøj er det naturligvis især 
spændende, hvad der besluttes omkring 
byens mærkesager, og her ikke mindst 
om fremtiden for vores kære Bypark 
midt i byen, hvor blodbøgen og de øv-
rige gamle træer fra Østergårds gamle 
have danner en fantastisk ramme om 
fælles udendørs aktiviteter.

Enighed!
Og lad os bare sige det højt: Byparken 
må være reddet fra det boligbyggeri, 
som der ellers har været fremsat planer 
om.

I hvert fald, hvis man skal fæstne lid 
til den kreds af byrådskandidater fra de 
største partier, som deltog i vælgermø-
det på Skoletorvet den 8. november. 

Fra næsten alle de tilstedeværende 
kandidater på vælgermødet hen over 
det politiske spektrum var der klar 
opbakning til at prioritere det grønne, 
naturen, den sunde livsstil, de fælles 
mødesteder - samt lyst til at lytte efter 
til de lokale ønsker i kommunalpoli-
tikken.

Alt sammen som argument for, at 
Byparken bør nyde fremme.

- Vi håber, at Østergårdsgrunden kan 
få ændret status til rekreativt område 
hurtigst muligt, så den nye status kan 
komme med i den nye kommunalplan, 
sagde SF’s spidskandidat Thomas 
Medom.

Grønne fællesskaber
Øvrige udsagn til fordel for Byparken 
kom bl.a. fra Michael Krogh Hansen, 
Soc., der erklærede sig som tilhæn-
ger af gode samlingssteder i byerne 
- og gerne grønne. Han mente, at en 
løsning omkring Byparken må kunne 
findes.

Mette Skautrup, Kons., udtrykte sig 
enig i, at der med gode viljer vil kunne 
findes en løsning.

Jakob Søgaard Clausen, DF, fremhæ-
vede, at lokalpolitikerne bør lytte mere 
til de lokale ønsker, og han mente der-
for, at planen for boligbyggeri på grun-
den var helt forkert. Han så Byparken 
som fællesskabets grønne ønske, som 

det kun giver mening at bakke op om.
Rabih Azad-Ahmad, Radikale, talte 

om, at fællesskaber binder samfundet 
sammen, og at man derfor skal priorite-
re rum til de sunde fællesskaber, såvel 
ude som inde. Og borgernes holdninger 
og liv bør nyde fremme i forhold til de 
kommunale systemer.

Heller ikke Christian Budde, 
Venstre, udtalte sig imod Byparken. 
Derimod talte han om at lytte til lokale 
ønsker, og han pegede på det vigtige i, 
at der skabes rammer til, at oplandet 
til Århus kan bære en større del af 
udviklingen i kommunen. 

Enhedslisten og Alternativet, som 
ellers fik mange stemmer ved valget i 
2017, deltog ikke i vælgermødet. 

Vildt positivt
- Det var jo helt vildt positivt med den 
store opbakning til byparken fra politi-
kerne på vælgermødet, siger Landsbyfo-
rums formand Bjarne Bendtsen.

- Men det ligger da også i klar for-
længelse af Oplandsudvalgets anbe-
falinger, at man skal arbejde for den 
slags steder og ikke mindst lytte til de 
lokale ønsker. Så det burde vel ikke 
være så overraskende. 

Bjarne Bendtsen håber, at det her-
med blot er et spørgsmål om kort tid, 
før man endelig kan komme i gang 
med at bruge og udvikle hele byparken. 

- Og der er jo brug for sådan et fælles 
mødested. Vi har i hvert fald tænkt os 
at holde politikerne op på deres løfter, 
så de kan blive til virkelighed i en fart, 
tilføjer formanden.

Vælgermøde:

Byparken må være reddet
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Det sker 
i Hjortshøj

STRIBEN - af Esben Würtz Sørensen

Videnskab i 
Sognegården
I serien af naturvidenskabelige fore-
drag fra Aarhus Universitet, som via 
livestreaming kan ses i Sognegården, 
er programmet for de første måneder 
af 2022:

Tirsdag den 8. februar:
Om  natur og biodiversitet.
Forelæseren er professor Jens-Christian 
Svenning.

Tirsdag den 22. februar:
Hvad kan vi lære af ekstreme dyr.
Forelæseren er professor Tobias Wang.

Tirdsdag den 1. marts:
Om klimaforandringer.
Forelæseren er professor Jens Hessel-
bjerg Christensen.

Tirsdag den 15. marts:
Hvordan vi kan færdes sikkert på 
internettet og hvordan vil block-
chain ændre vores verden.
Forelæserne er professorerne Ivan Bjer-
re Damgård og Jesper Buus Nielsen.

Alle foredrag finder sted fra kl. 19.00 
til 21.00.
Der er gratis entre.

Vintersolhverv
Bål i Byparken
Også i år vil vi arrangere et bål tirsdag 
den 21. december kl. 16:00 i Byparken, 
Virupvej 17 ved regnvandsbassinet og 
Æblehuset.

Der vil blive serveret lidt varm 
suppe, som Brugsen donerer, mens 
vi venter på, at bålet bliver tændt. Med-
bring evt. selv drikkevarer til eftersluk-
ningen.

Quindefrokost i 
Hjortshøj
Vi sætter et forsigtigt X i kalenderen 
søndag den 6. februar 2022 kl. 13.00, 
for afholdelse af den årlige Quindefro-
kost for 26. gang.

Så alle skønne kvinder – unge som 
gamle og de der er midt imellem, tag 
din nabo/veninde under armen og kom 
til nogle timers hyggeligt og festligt 
samvær.

Medbring en lille ret til frokostbor-
det eller en kage til kaffebordet.

Husk drikkevarer til eget forbrug, 
sammen med et godt humør.

Det koster 50 kr. at deltage. Beløbet 
betales kontant (ingen MobilePay) ved 
frokosten og dækker velkomstdrink, 
borddækning, brød, smør, te og kaffe.

Hold øje med sted og tilmelding på 
opslag i byen samt på facebook ”8530 
Hjortshøj”, når vi nærmer os februar 
2022.

Nyt fra Lokalcenter 
Hjortshøj 
Lokalcenteret er igen ved at ligne sig 
selv efter den store corona nedlukning.

Caféen har åbent for alle mandag til 
fredag 8 til 13,30, her sælges også take 
away til rimelige priser. De forskellige 
kurser er for nogles vedkommende 
tilknyttet FO Århus under navnet ”Ud 
af røret” og koster 550 kr. om året. Det 
gælder stolegymnastik, dame/herre 
gymnastik, korsang, maling og senior-
dans, endda flere hold for samme pris. 

Andre aktiviteter er på frivillig 
basis: Slægtsforskning, mandagstræf i 
samarbejde med kirken (hovedsageligt 
foredrag), strikkecafe, dameklub, herre-
klub, billard, livestreaming og knipling. 
Desuden holder en kreds af frivillige 
søndagskaffe for ældre borgere. 

Pensionistforeningen afholder banko 
hver fredag for medlemmer. Alt kører 
igen næsten normalt, men nu holder vi 
så vejret i håb om, at vores juleaktivite-
ter ikke igen bliver ramt af nedlukning. 

Lokalcenteret er åbent for alle, 
hvilket kan ses, når cafeen afholder 
suppeaften en gang om måneden, med 
deltagelse af ca. 85 borgere i forskellige 
aldre. 

Vi håber at endnu flere kikker forbi, 
lokalcenteret er ikke forbeholdt de 
ældre.

På Lokalcenter Hjortshøj arrangerer 
frivillige, centerrådet og pensionistfor-
eningen aktiviteter for borgere, der bor 
i Hjortshøjs postnummer, som groft 
sagt strækker sig fra Mejlby til Skæ-
ring.

På Centerrådets vegne 
Ib Andersen


