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Navnekonkurrence
ANNONCEOMSLAG TIL FOLK I HJORTSHØJ NR. 144 - RIV AF

Læs mere på de næste sider og find din navnekupon 
og stemmeseddel på bagsiden.

Hvad skal huset hedde?

Vind et gavekort på 1000 kr. til brug i multihuset
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Det er ganske vist: Lige om lidt 
er Multihuset klar til at blive taget 
i brug til håndbold, vinsmagning, 
floorball, korsang, volley, koncerter, 
badminton, teater, springgymnastik, 
dans, kaffeaftaler og alt det andet, vi 
mødes om! 
Når engang de sidste skruer er sat i 
og håndværkerne har forladt byg-
ningen mangler vi bare noget: Et 
navn! For hvad skal huset hedde?
Det kan DU være med til at bestem-
me.
Fra i dag og frem til den 13. juni er 
puljen åben for navneforslag. Brug 
navnekuponen på bagsiden og 
aflever dit forslag i Dagli´Brugsen 
senest den 13. juni klokken 20.00.
Blandt de indsendte navneforslag 
udpeger dommerkomiteen 3-5 fina-
lister. Dommerkomiteen er nedsat 
af Støtteforeningen og Fonden for 
Multihus Hjortshøj og består af af en 
håndfuld blandede Hjortshøj-bolsjer 
med flair for sprog.
Alle borgere i byen har herefter 
mulighed for at stemme på deres 
favorit. Her skal du bruge stemme-
sedlen på bagsiden.
Den 16. juni offentliggøres det ved 
opslag i Dagli’Brugsen, hvilke 3-5 
navneforslag, der kan stemmes om. 
Det bliver kun navneforslagene, der 
offentliggøres og ikke forslagsstille-
rens. 

Hele Hjortshøjs hus til alt, men...
Hvad skal det hedde?

Indsenderen af vindernav-

net belønnes med et ga-

vekort på 1000 kr. til brug i 

multihuset. Har flere fore-

slået samme navn og skulle 

dette blive vinderen, træk-

kes der lod om gavekortet. 

Den/de øvrige vinder en 

Hjortshøj T- shirt.

ANNONCEOMSLAG TIL FOLK I HJORTSHØJ NR. 144 - RIV AF

4. juni- 13. juni:
Kom med ideerne. Navneforslag 
indleveres i Dagli’ Brugsen på 
navnekuponen (se bagsiden). 3-5 
finalister udvælges af dommerko-
miteen. Herefter offentliggøres de i 
Dagli’ Brugsen.

16.-18.juni:
Afstemning indtil 18/6 kl. 20.00. 
Hver husstand kan stemme en 
gang. Stemmesedlen afleveres i 
Dagli’ Brugsen. Dommerpanelet 
tæller stemmer sammen.

23.juni:
Navnet offentliggøres i Brugsen og 
på Facebook. Vinderen får person-
ligt besked og modtager sin præmie 
efterfølgende. 
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HJORTSHØJ
44. årgang - nr. 144 - Juni 2021

Lokalblad for beboere i Hjortshøj, Hesselballe, Brandstrup, Kankbølle og Grøttrup

FO
LK

 IANNONCEOMSLAG TIL FOLK I HJORTSHØJ NR. 144 - RIV AF
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Aut. El-installatør

–

86 31

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

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.

Ren by
Af Kurt Elmstrøm

Den årlige aff aldsindsamling i Hjorts-
høj var begunstiget af godt vejr og 
havde også i år en dejlig stor opbakning 
af voksne og især mange børnefamilier, 
der var friske på en gåtur rundt langs 
byens veje på jagt efter henkastet og 
vildfaret aff ald.

Dagli’Brugsen donerede morgenbrød 
med juice og cacaomælk, menigheds-
rådet leverede kaff en til at starte på, 
alt imens ruter og aff aldssække blev 
fordelt. 

I år fi k vi indsamlet 146 kg blandet 
aff ald – lige fra cigaretskodder, mund-
bind, dåser, papir som til en sofa.

Tak for den gode stemning og opbak-
ning, som atter gjorde det til en god 
oplevelse ”at tage skraldet”!

Bodil Elmstrøm deler kaffe og snegle ud. Foto: Poul Nyholm
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FOLK I HJORTSHØJ  
Lokalblad for beboere i Hjortshøj, Hesselballe, 
Brandstrup, Kankbølle og Grøttrup

REDAKTIONEN
Jes Lemming 
Ansvarshavende redaktør 
Tlf. 22 51 82 54
Lars Bødker Smitt 
Tlf. 30 22 85 30
Jesper Odde Madsen 
Tlf.  40 40 37 32
Christina Andersen Reyn 
Tlf. 2872 4624
Ulla Birgitte Alkjærsig 
Tlf: 5046 2423
Kurt Elmstrøm 
Økonomi 
Tlf.  86 22 55 14
Poul Nyholm 
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Tlf. 26 70 60 44
Søren Torp Nielsen 
Lay-out 
Tlf. 29 21 06 28
Ina Marie Graneberg (forsidetegning) 
Esben Würtz Sørensen 
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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. 15.11 2020
Mail til redaktionen sendes til:
Jesper Madsen 
jm@jespermadsen.dk

Af Jes lemming

Multihusdrømmen har fyldt meget i 
byen de sidste 15 år og i Folk i Hjorts-
høj, ja, helt fra starten af 1990’erne, 
hvor det blev drøftet i bestyrelsen i 
Hjortshøj Landsbyforum. Men selv-
følgelig især de seneste 4-5 år, hvor 
projektet er gjort muligt gennem en 
helt fantastisk indsats.

Vi skylder allerede nu en stor tak til 
alle de frivillige, der satte sig i spidsen 
for bl.a: 

- at organisere indsamlingen af 1,5 
million kroner,

- at starte en fond og en støttefor-
ening,

- at formulere et byggeprojekt, 
indhente tilbud og styre byggeriet som 
bygherre,

- at tro på projektet!
Og ikke mindst en tak til alle de 

sponsorer, der støtter op om Multihus 
Hjortshøj.

Redaktørens kommentar

Multihusforløsning
Men nu er det her og lige om lidt 

skal vi igang med at indrette det til 
alle de aktiviteter, vi har drømt om: Et 
samlingssted for sport, kultur og andre 
aktiviteter og et sted hvor vi bare kan 
mødes i caféen, drikke en kop kaffe, 
spise et måltid mad.

Fremover tager idrætsforeninger og 
andre foreninger fat på at skabe og 
organisere indholdet (og de har været 
igang længe). Vi glæder os allerede.

Bygherren forventer at huset er i fuld 
gang i august 2021.

Der er fortsat brug for penge til ind-
retningen, selvom det går rigtig godt 
med indsamlingen. Du kan støtte på 
mange måder: folkeaktier, donationer, 
medlemsskab af støtteforeningen, tøj 
i Hjortshøj Brandshop, flaskepant i 
DagligBrugsen Hjortshøj, Støttekoncert 
med “Høtyvene”, fadølsvognen og mere 
kommer nok til.

Tillykke Hjortshøj

Training4all – træning i Æblehuset under kyndig vejledning af Karina Jørgensen. Foto: Poul Nyholm
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Kommunal temaplan vil placere 
nye boliger på et areal, der omfat-
ter seks hektar af den landbrugs-
jord Andelssamfundet forpagter. 
Det må ikke ske, lyder det fra 
AiH.

Af Lars Bødker Smitt

For 29 år siden blev de første spadestik 
taget til den bebyggelse, der i dag hed-
der Andelssamfundet i Hjortshøj (AiH). 

Ud over at satse på folkeligt fælles-
skab, at bygge bæredygtigt og så vidt 
muligt økologisk omfattede visionen 
for bebyggelsen, at der som en aktiv 
del af samfundets virke skulle drives et 
fællesejet, økologisk landbrug. 

Og den vision lever i bedste velgå-
ende, forsikrer illustrator Ina Marie 
Graneberg og folketingsmedlem for 
Enhedslisten, Søren Egge Rasmussen. 
De har begge boet i andelssamfundet 
i en lang årrække, og de forsikrer, at 
AiH også i fremtiden skal omfatte et 
landbrug af samme størrelse, som det 
er tilfældet i dag.

Derfor protesterer de kraftigt imod 
det udkast til en kommunal temaplan, 
som vil placere ny boliger på et areal 
på 16 hektar. Seks hektar af de udpe-
gede areal ligger på andelssamfundets 
nuværende landbrugsjord, mens resten 
er ejet af en privat lodsejer.

Hvor stor en del af de 16 hektar, der 
skal anvendes til de nye boliger, er der 
ikke sikre oplysninger om, da dette 
interview finder sted.

Et kæmpe aktiv
- Landbruget er et kæmpe aktiv og 
meget vigtigt – ikke alene for andels-
samfundet, men for hele Hjortshøj. 
Masser af mennesker går ture igennem 
markerne, Virupskolen og børnehaver 
kommer her med børn for at lære om 
landbrug, og vores grønsagsordning har 
over 110 medlemmer, hvoraf næsten 
en tredjedel kommer fra byen uden 
for andelssamfundet, siger Ina Marie 
Granberg.

- Det har vi høstet stor anerkendelse 
for fra mange sider, og det vil blive 
svært at fortsætte i det nuværende 
omfang, hvis vi skal afgive jord til 
nybyggeri.

Andelssamfundet i protest mod 
byggeri på landbrugsjord

Dyreholdet er for tiden begrænset 
til en flok meget populære geder, 
fire grise samt 225 høns i det mobile 
hønsehus, men kreaturer vil også igen 
blive en del af dyreholdet.

- Vi har ingen kreaturer for tiden, 
men det skyldes udelukkende, at vores 
plan om at bygge en stald i første 
omgang blev sat i bero af kommunen. 
Men stalden skal nok komme, siger 
Søren Egge Rasmussen.

Vil købe jorden
Efter 29 år som forpagtere af den 
kommunale jord er det faktisk planen 
i AiH at overtage jorden fra kommu-
nen. Her er to mulige veje, nemlig et 
regulært køb, som AiH snarest vil gå  
gang med at rejse penge til, men det er 
også en mulighed, at Dansk Økologisk 
Jordbrugsfond køber jorden og lejer 
den ud til AiH, forklarer Søren Egge 
Rasmussen.

- Begge løsninger vil være en mere 
sikker løsning for fremtiden end at leje 
af kommunen, tilføjer han.

De cirka seks hektar, som er udpeget 
til boligbyggeri, består dels af en aflang 
stribe jord langs med Østergårdstoften, 
hvoraf en del er plantet til med pil, og 
dels af et større areal øst for andelssam-
fundet. Den såkaldte hjørnegrund, som 
der allerede er planlagt bebyggelse af, 
indgår ikke i temaplanens udpegning.

Ud over ønsket om at beholde jorden, 
påpeger de to AiH-beboere, at trafikken 

vil blive et stort problem, hvis mange 
nye boliger skal betjenes ad Gl. Kirke-
vej eller Østergårdstoften.

- Der tales om at udvide Gl. Kir-
kevej, men den kan ikke blive meget 
bredere end den er, og trafikken fra 
begge veje skal jo alligevel hen igen-
nem Hjortshøj by, påpeger Ina Marie 
Graneberg.

- Min bekymring gælder især tra-
fikken på den "sikre” skolevej ned til 
skolebroen og omkring institutionen 
Bifrost.

1138 underskrifter imod
Hun fremviser en liste med 1138 
underskrifter imod planen om at bygge 
de nye boliger i området, en liste, som 
naturligvis skal sendes til byrådsmed-
lemmerne.

- Det siger da lidt om, at langt flere 
end de cirka 200 voksne i andelssam-
fundet siger nej tak til forslaget, siger 
Ina Marie Graneberg.

Temaplanen, som handler om at 
udstykke cirka 3600 byggegrunde i 13 
udvalgte byer i kommunens udkanter, 
har været til behandling i Byrådet 
første gang og forventes i høring om 
nogle uger.

Søren Egge Rasmussen er optimi-
stisk.

- Jeg vil mene, at debatten på By-
rådsmødet var til vores fordel, siger 
Enhedsliste-politikeren, der selv har 
siddet i Byrådet i en årrække.

De bliver et stort tab, ikke alene for andelssam-
fundet, men for hele Hjortshøj, hvis en del af det 
nuværende landbrugsareal skal bruges til nybygge-
ri, mener illustrator Ina Marie Graneberg og Søren 
Egge Rasmussen. Foto: Poul Nyholm.
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TEMAPLAN FOR BOLIGBYGGERI
* Over de kommende 10 år vil Aarhus 
Kommune udstykke cirka 3600 grunde til 
boligbyggeri i 13 udvalgte områder i udkanten 
af kommunen.
* Planen hedder "Temaplan: Arealer til alle 
boligtyper" og handler om byggeri på både 
kommunal og privatejet jord. 
* I Hjortshøj er udpeget 16 hektar til formålet, 
heraf seks hektar, som ejes af kommunen 
og nu er forpagtet af andelssamfundet til 
landbrugsformål.
* Temaplanen er ikke en del af helhedsplanen 
for Hjortshøj. Temaplanen skal vedtages 
først. Derefter tilpasses helhedsplanen til den.
* I alle de 13 områder tilstræbes blandede 
boformer. For arealerne i tilknytning til andels-
samfundet vil det kunne sikres, at boformen 
kan videreudvikles med eksperimentelt 
byggeri.
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Når bladet her lander i din post-
kasse, så skulle multihuset gerne 
stå færdigt – det gør det i hvert 
fald ifølge aftalen med vores 
totalentreprenør, sådan skriver 
Bjarne S. Bendtsen formand for 
Fonden Multihus Hjortshøj.

Af Bjarne S. Bendtsen. Foto Poul Nyholm

Som alle har kunnet se, så har det 
seneste års tid stået i byggeriets tegn, 
med alt hvad det indebærer. Og det 
indebærer en hel del, da der har været 
alle mulige store og små sager, der 
løbende har skullet tages stilling til; fra 
tvister om ganske store beløb til valg af 
farve på fugerne i huset, hvilken type 
måtte ved indgangen, træsort for fodli-
ster, skal de limes eller skrues på etc. 
etc. Selve indretningen er også i spil al-
lerede nu f.eks. med valg af leverandør 
af mål, bander, net m.v., da det skal 
tænkes ind, inden gulvet laves færdigt. 
Desuden har vores caféindretnings-
udvalg arbejdet hårdt på at få indkøbt 
de helt rette borde og stole, lamper, 
service og så videre, så caféen bliver 
lige i Hjortshøjs ånd – der er virkelig 
mange ting at tage hånd om i sådan et 
splinternyt og gabende tomt hus fyldt 
med vores allesammens drømme!

Men der vil stadig være en masse 
ting, der skal laves indvendigt i huset, 
og de fleste af disse ting står vi selv for. 

Seneste nyt om Multihuset – eller 
hvad det nu kommer til at hedde

Fonden og Støtteforeningen har derfor 
arrangeret en fælles arbejdsuge i uge 
28. (Se omtalen andetsteds i bladet).

Bestyrelsesmedlemmerne tager 
arbejdshandskerne på
Også uden for huset er der sket noget, 
særligt forpladsen – skolens nye, 
indbydende ansigt udadtil – er ved at 
tage form, til en start bare ved at de 
to skure er kommet væk. Det var en 
bygherreleverance af den mere hånd-
gribelige slags, da det var Fonden og 
Støtteforeningens bestyrelser, der stod 
for dét arbejde. Der bliver bygget et nyt 
skur neden for cykelparkeringen, når 
vi har fundet en tømrer, der har tid 
til at give et realistisk bud på opgaven. 
Og i den anden ende af hallen, op 
mod stationen, har vi fået midler til 
fire ladestandere til elbiler fra NRGi’s 
Værdipulje, så der bliver mulighed for 
at køre klimavenligt til og fra huset.

Forpagter af caféen er fundet
Den 1. maj skrev vi kontrakt med de 
kommende forpagtere af caféen, som 
man kan læse om på modsatte side. 
Aftalen med Solveigh og Bo har for 
så vidt været på plads længe, men 
kontraktens ordlyd skulle lige gennem 
kommunens maskineri, og dét tager tid. 
Vi glæder os meget til at se Solveigh 
og Bo i huset, og mange kender dem jo 
allerede fra caféen i Skæringhallen, så 

I vil sikkert også glæde jer til at se dem 
her hos os.

Udskiftninger i de to bestyrelser
Begge bestyrelsers sammensætning 
har ændret sig i årets løb; for Fondens 
vedkommende da Carsten Lindequist 
desværre måtte træde ud for nogle 
måneder siden, og Rune Fjellvang tråd-
te ind i stedet. I Støtteforeningen er 
Jens Eriksen trådt ud, og her er Helle 
Berner trådt til, og bestyrelsen har 
konstitueret sig med Mads Fredberg 
som ny formand. Tak for et kæmpestort 
arbejde til både Carsten og Jens. Støt-
teforeningen holder generalforsamling 
2. juni, så der vil være en ny bestyrelse 
på plads, når bladet er ude. I Fondens 
bestyrelse er der stadig en plads ledig, 
som vi i årets løb flere gange har 
spurgt efter interesserede til, i særde-
leshed en person der brænder for den 
kommende drift af huset. Vi har måske 
et bud, men tag endelig kontakt til 
enten Fonden eller Støtteforeningens 
bestyrelse, hvis du kunne se dig selv 
eller nogen, du kender, i den rolle.

Hvad skal huset hedde?
Endelig navnet. Multihus er et eks-
tremt upoetisk og klinisk navn. Det 
lugter lidt af multiresistens, multiplum 
eller multitasking, som alle jo ved ikke 
findes alligevel. Men hvad skal det så 
hedde? Deltag i konkurrencen.

Forpagteraftalen underskrivesNæstformand for fonden Kenneth Jegstrup Formand for fonden Bjarne S. Bendtsen
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Lørdag den 1. maj 2021, blev 
der underskrevet en aftale om 
forpagtning af Multihusets cafe 
mellem Solveigh Blushøj & Bo 
Nørgaard og Fonden Multihus 
Hjortshøj. Vi har talt med det 
nye bestyrerpar.

Af Jes Lemming. Foto Poul Nyholm

Endnu et stort skridt blev taget frem 
mod åbningen af Multihuset da aftalen 
blev underskrevet ved en lille højti-
delighed i det kommende cafeområde 
og formanden for fonden Bjarne S. 
Bendsen, gav udtryk for stor tilfredshed 
med valget af den kommende samar-
bejdspartner. 

Bestyrerpar med erfaring
Solveigh og Bo driver i forvejen en lig-
nede cafe i Hallerne i Skæring og det 
forsætter de med. Tanken er, at Solvigh 
skal arbejde fuldtids i Hjortshøj.

Hvad kan vi forvente os i den nye 
cafe i Multihuset i Hjortshøj?

- Da vi overtog caféen i Skæring, var 
det et gammeldags halcafeteria, pølse-
mix, cowboytoast og franske hotdogs, 
fortæller Bo, men vi har over de sidste 
tre år ændret det til at være en mere 
moderne cafe, hvor vi står og laver 
hjemmelavet juice og paninier med 
friske råvarer og god kaffe fra et lokalt 
risteri. Vi har oplevet, at det skaber en 
utrolig stor glæde både hos de daglige 
brugere, men også hos de gæster, der 

Forpagter ansat til Multihuscafeen

kommer fra andre klubber.
- Tiden er også løbet fra, at børnene 

fik en halv liter sodavand og en fransk 
hotdog. De unge mennesker er blevet 
meget mere bevidste om, at de skal 
have nogle gode ting, understreger Sol-
veigh. I dag køber de gerne en Shake 
med nogle friske råvarer og en panini. 
Der skal nok blive plads til fritter og 
hotdogs, men det er ikke i fokus. Vi 
håber at komme til Hjortshøj og bidra-
ge med nogle af de samme ting, som 
vi har bygget op i Skæring. Vi håber 
f.eks. på at mødregrupper mødes her 
og hygger sig, og at det ældre segment i 
byen også bliver brugere. Der kommer 
jo mange nye og unge mennesker til i Solveigh Blushøj og Bo Nørgård samt bestyrelsen for 

Fonden Multihus Hjortshøj underskriver aftalen om at 
forpagte caféen i Multihuset.

de kommende år, og vi håber også, at 
de vil kunne mødes her, påpeger hun.

- Det er vi lykkedes med i Skæring 
og derfor syntes vi også, at det var 
oplagt at bruge de erfaringer vi har fået 
derovre, når vi skal starte her, under-
streger Bo.

- Det skal være et multihus med 
plads til alle, det er det vi vil understøt-
te, siger Solveigh og Bo som afslutning 
på vores samtale.

Solveigh Blushøj Bo Nørgaard
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Nu kan Egnsarkivet snart kom-
mer ind i egne lokaler, i sund-
hedshuset ved Virupskolen. Når 
Multihuset er færdigt, og Virup 
IF, som i øjeblikket bruger lo-
kalerne, kan flytte ind i det nye 
Multihus, kan vi overtage loka-
lerne. Vi har set frem til dette si-
den vi blev opsagt i vores lokaler 
på Skæring skole i april 2017. Så 
næsten 5 år er gået.

Af Finn Petersen, Hjortshøj-Egå-Skæring 
Egnsarkiv. Foto: Poul Nyholm.

Digitalisering af materialerne 
Tiden uden lokaler er brugt til at di-
gitalisere ca. 2500 foto og beretninger, 
som vi har i vores arkiver. Der er me-
get endnu som endnu ikke er kommet 
over. Det skal vi i gang med, når vi får 
vores arkivalier hjem igen fra stadsar-
kivet i Vester alle, hvor det hele ligger 
på hylder og arkivskabe.

Det er jo meningen med et arkiv, 
at alle kan se, hvad de har liggende. 
Derfor er vi også i gang med at lægge 
billeder ind på arkiv.dk, som er det 
sted man via google kan søge efter 
billeder eller andet vi har i arkivet 
eller som andre arkiver i hele landet 
har lagt ind. Der indtil nu lagt ca. 600 
billeder ind, og der kommer flere. Man 

kan søge efter et navn, adresse, gård, 
sogn eller grundejerforening, firma 
og meget andet. Prøv selv der er både 
gamle og nye billeder.

Genopbygning af arkivet
Det bliver et stort arbejde at flytte 

vores arkivalier tilbage på hylder og 
arkivskabe igen. Der er ca. 130 flyt-
tekasser der skal fra Vester alle og til 
Hjortshøj. Først skal alle hylder og 
skabe, der står i kælderen på Skæring 
skole, hentes og samles igen i vores nye 
lokale. Borde og stole skal flyttes og 
lokalet skal indrettes, så vi kan få plads 
til det hele.

Vi modtager gerne materialer
Når vi er kommet på plads er det tan-
ken at der skal være faste åbningstider, 
så alle der vil, kan komme og se hvad 
vi har. Det vil også være dejligt, hvis 
der også kommer mange med billeder 
eller skrivelser til os. Det kan være 
bygningen af eget hus, eller festen i 
grundejerforeningen, fastelavn i skole 
eller børnehaven, fodboldturnering 
eller spejdertur.

Kontakt gerne Hjortshøj-Egå-Skæ-
ring Egnsarkiv på egnsarkivet@gmail.
com eller på tlf. 23424299 Frode 
Underlien såfremt du allerede nu har 
noget du gerne vil aflevere. 

Egnsarkivet flytter snart til byen
Husk vi dækker 3 sogne, Egå, Hjorts-

høj og Skæring, det område der frem 
til 1970 var Hjortshøj-Egå kommune.

Egnsarkivet har en støttefor-
ening - bliv medlem
Foreningen støtter det arbejde, der er 
med at arrangere udstillinger, møder 
og byvandringer. Vi vil gerne have flere 
medlemmer. Der kan være nogle som 
er gode til foto, eller har interesse for 
IT så vi kan få endnu mere digitaliseret 
og lagt på nettet. Det kan også være 
nogle der er gode til skrive indlæg til 
blade og vore medlemmer.

Vi glæder os til vi kommer til Hjorts-
høj

FÅ DIN ANNONCE MED I 
DET NÆSTE NUMMER AF

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

Det nye egnsarkiv
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DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE

Søndag 13. juni kl. 15.00
Junior EVE, Hjortshøj Pigekor og Hjortshøj Spirekor 
under ledelse af Martha Fyrstenborg og Birgitte 
Næslund. Korene synger sommersange og hits fra året, 
der er gået. Fri entré!

Torsdag 26. august kl. 19.30
Salmegang er at gå sammen, at tale sammen og at synge 
sammen. Vi mødes ved sognegården og går en tur på 
cirka 3 km med indlagte stop på skønne, udvalgte steder 
i sognet, hvor vi synger sammen og får knyttet en kort 
historie til det, vi synger. Turen tager cirka fem kvarter 
og slutter ved sognegården, hvor vi drikker en kop kaffe.

SALMEGANG

JUNI • JULI • AUGUST 2021
Læs mere om vores aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk

Mandag 20. september kl. 17.00
Kirkens sorg- og livsmodsgruppe giver efterladte mulighed 
for at dele deres tabshistorie med andre i samme 
situation. Læs om forløb og tilmelding på hjemmesiden.

SORG- OG LIVSMODSGRUPPE

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

SOMMERKIRKE for børn
Mandag 28. juni – torsdag 1. juli
Hjortshøj Kirke inviterer børn, der går i 3.-5. klasse, til i 
år at gå på opdagelse med Pippi Langstrømpe. Fire 
hele dage i kirken, hvor vi bl.a. skal snitte i træ, synge 
med Pippi og lave mad over bål. Tilmelding til Søren 
på mail: Bogu@hjortshoejkirke.dk

TORSDAGSCAFÉ
SOMMERAFSLUTNING
Torsdag 17. juni kl. 14.30
Med Hjortshøj Seniororkester. Vi hører god musik, synger 
sommeren ind og spiser italiensk is, som vi plejer.
Kaffe og is til en 20´er.

BABYSALMESANG – nyt forløb
Onsdag 11. august kl. 10.00
Nyd en musikalsk stund i kirken med din baby! 
Forløbet strækker sig over 7 onsdage, og det er helt 
gratis at deltage. Tilmeld dig til Katrine: 
sanger@hjortshoejkirke.dk. 

BABYSALMESANG nyt forløb
Onsdag 11. august kl. 10.00
Nyd en musikalsk stund i kirken med din baby! 
Forløbet strækker sig over 7 onsdage, og det er helt 
gratis at deltage. Tilmeld dig til Katrine: 
sanger@hjortshoejkirke.dk

BABYSALMESANG nyt forløb
Onsdag 11. august kl. 10.00
Nyd en musikalsk stund i kirken med din baby! 
Forløbet strækker sig over 7 onsdage, og det er helt 
gratis at deltage. Tilmeld dig til Katrine: 
sanger@hjortshoejkirke.dk

BABYSALMESANG – nyt forløb
Onsdag 11. august kl. 10.00
Nyd en musikalsk stund i kirken med din baby! 
Forløbet strækker sig over 7 onsdage, og det er helt 
gratis at deltage. Tilmeld dig til Katrine: 
sanger@hjortshoejkirke.dk. 

KORENES SOMMERKONCERT
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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

           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

Åbningstider

Tir - fre   14 - 18

Lørdag     9 - 16

   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
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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.

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

I Facebook-gruppen “8530 - 
Hjortshøj” blev der fornylig 
efterlyst en positiv coronahistorie 
i bladet.

Henriette Andersen og Jane Hastrup, 
der begge har hestesport som interesse, 
har sendt os nedenstående indlæg.

Ridestævne - sammen men hver for 
sig
Henriette og jeg laver noget vi kalder 
for “ridt”, som i bund og grund er 
motion sammen, men hver for sig, og 
til støtte for en god sag. 

Det hele startede faktisk da alt blev 
lukket ned pga Corona, også ride-stæv-
nerne, og mange stadig havde trang til 
lidt konkurrence og rosetter (præmier 
i hestesport, red.), så vi tænkte, at det 
kunne laves online. På den måde har 
vi fået folk fra hele landet til at støtte 
vores ridt, og dermed støtte en god sag. 
Samtidig får rytterne opfyldt “trangen” 
til rosetter.

Sådan foregår det
Den tilmeldte rytter udfylder en til-
meldingsformular til det pågældende 
indsamlingsprojekt. Man opgiver sit 
navn og navnet på hesten eller ponyen. 
Det er også muligt at cykle, løbe eller 
gå. Når man har indbetalt det angivne, 
et beløb på Mobilepay, til arrangørerne, 
er man tilmeldt.

Der stilles ikke krav til hvilken hest, 
rute eller længden af den tur man vil 
foretage og man skal ikke være medlem 
af en klub. Man skal bare ud og ride i 
naturen. Efter et ridt modtager man en 
superfl ot roset, der er designet til den 
enkelte begivenhed.

15.500 kr. til børne- og ungehospice 
i Rønde
Vi har afsluttet et ridt der støttede 
Strandbakkehuset (børne og ungeho-
spice) i Rønde, og fi k afl everet 15.500 
kr. til dem.

Lige nu har vi et ridt i gang der 
støtter Legeheltene, der er rundt på 
60 forskellige sygehuse i hele DK. Vi 
er ved at planlægge et ridt, der støtter 
Make-A-Wish Danmark, ønskefonden.

En positiv coronahistorie

Henriette Andersen arbejder som daglig chef 
på Okkels Is i Risskov.

Jane Hastrup er fuldtids landmands kone og 
mor til 4 børn.

Jane Hastrup og Henriette Andersen. Foto: Poul Nyholm Jane Hastrup
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Hjortshøj på verdens-
kortet.
John Ib

Brugsuddelerens hem-
melige identitet.
Vilma Rosendal 
Kaastrup-Olsen og Loui-
se Guldberg Rosendal

Ti-meterskoven.
Villy Pirok

Hvilke gemte, glemte og uop-
dagede fortællinger rummer 
Hjortshøj?

Af Marion Vick, Kulturforeningen HØJ.

Fantastiske historier og historiefor-
tællere

I den nyoprettede kulturforening 
HØJ, er vi nogle stykker der er fl yttet 
til Hjortshøj i sommeren 2017. Person-
ligt havde jeg alle mulige forestillinger 
om hvad Hjortshøj havde at byde på. 
Vi havde valgt at købe hus netop her 
fordi vi ønskede at være en del af et 
lokalsamfund, der var rigt på kulturliv 
og fællesskab.

Stedets historie havde jeg faktisk 
ikke skænket de store tanker, men i 
takt med at jeg lærte fl ere af Hjortshøjs 
borgere fra forskellige generationer at 
kende blev jeg mere bevidst om hvor 
mange fantastiske fortællinger Hjorts-
høj gemmer på og ikke mindst hvor 
mange fantastiske historiefortællere 
byen huser. 

Det kombineret med den anden 
coronanedlukning af Danmark gav mig 
lyst til at sætte gang i en lille leg, en 
historiefortællingskonkurrence, der gav 
plads til både de fortællinger der er 
ganske vist og pure opspind – en ind-
samling og en konkurrence i ”Røverhi-
storier fra Hjortshøj”.

Røverhistorier fra din egen baghave
Det har været skøn læsning og de 

tre vinderhistorier tager os både tilbage 
til Harald Blåtand (Vilma Rosendal 
Kastrup Olsen på 10 år sammen med 
Louise Guldberg Rosendal 43 år), på 
uhyggelig midnatsvandring i timeter-
skoven (Villy Pirok) og en tur til et 
parallelunivers hvor coronasituationen 
er noget anderledes i Hjortshøj (John 
Ib). Tak for dem.

Har I lyst til at læse med, kan I læse 
historierne på QR koderne her overfor.

Røverhistorier fra Hjortshøj

Grafi k: Ditte Karla Lott Lauritsen
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Det var de velkendte emner i 
formandens beretning, på den år-
lige generalforsamling i Hjorts-
høj Landsbyforum, men der var 
desuden indkommet forslag, der 
skabte debat.

Af Jes Lemming.

Virtuel generalforsamling
Covid-19 pandemien er en udfordring 
for foreningslivet. Vi får ikke mødt 
hinanden i foreningerne og det kan 
blive problematik for de demokratiske 
processer. I Hjortshøj Landbyforum, 
er det gået den modsatte vej. Årets ge-
neralforsamling på internettet samlede 
faktisk flere deltagere end sidste års 
fysiske fremmøde. Det fungerede fint, 
men der er måske en øvre grænse for, 
hvor mange deltagere der kan være. 

Mariehøns på vejen fik folk op af 
stolene
Den kommunale Helhedsplan for 
Hjortshøj er et af de store emner som 
bestyrelsen har arbejdet med de sidste 
to år. Her på det sidste er der så også 
kommet en Temaplan til. Vi behandler 
emnet særskilt andet sted i bladet.

Formanden Bjarne S. Bendtsen 
opholdt sig dog også ved en anden 
begivenhed som skabte livlig debat på 
Facebook:

- Måske er det forkert at sige, at hel-
hedsplanen og alt det omkring den, har 
været det største emne for arbejdet i 
Hjortshøj Landsbyforum sidste år – der 
kom jo nogle bump til hen mod årets 
slutning, som da i den grad kunne føre 
til lokal debat. Processen om dem har 
vi udtalt os om til medierne, og vi er 
stadig noget forundrede over først ikke 
at blive inddraget, så pludselig være 
dem, der skal beslutte om det skal 
være den ene eller anden type bump. 
En afstemning på Facebook om sådan 
et emne er ganske problematisk, men 
det var det bedste bud på en måde at 
inddrage de lokale borgeres stemmer 
i sagen, som vi kunne finde, særligt 
når det fysiske borgermøde var ude-
lukket aht. forsamlingsloftet. Nu bliver 
pukkelbumpene ændret til pudebump 
– Hjortshøj står dog ikke først på listen, 
har kommunens folk oplyst på et møde 

for et par uger siden, sagde formanden 
i sin beretning.

Lys i mørket
En positiv ting – et helt konkret lys i 
mørket – der kom til sidste år, var, at 
der endelig kom lys på Skolebroen. 

- Det tog sin tid, men det virker til at 
være en god løsning. Også her forsøgte 
vi os med en vejledende afstemning 
på Facebook om de to forslag, der var 
i spil. Det kunne være, at vi – eller 
måske kommunen – skulle arbejde på 
en digital afstemningsportal, som kan 
bruges til den slags sager, så Facebook 
kan undgås? Det forestiller jeg mig, at 
vi skal arbejde videre på i det kommen-
de år, uddybede formanden.

Debat om indkomne forslag
Gunnar Olsen havde sendt et forslag til 
Generalforsamlingen om at Landsbyfo-
rum skal gå imod den højere hastighed 
på Djurslandsmotorvejen og et forslag 
om cykelsti til Egå og Cykelrute til 
Hjortshøj. Forslagene var indsendt for 
sent, og det blev efter en længere debat 
afvist at behandle dem som indkomne 
forslag.

Deltagerne i generalforsamlingen 
ville dog gerne drøfte forslagene under 
eventuelt, hvor der dog ikke kunne 
besluttes noget.

Gunnar Olsen fremlagde herefter 
sine forslag under eventuelt.

Formanden oplyste, at Hjortshøj 
Landsbyforum har kontaktet Vejdirek-
toratet angående støj fra motorvejen og 
afskærmning. De mener ikke at støjen 
overstiger grænseværdierne og har pt. 
ingen planer om en støjvold. Forman-
den understregede, at bestyrelsen ville 
kontakte Vejdirektoratet igen. 

Landsbyforum har desuden sendt et 
forslag ind til kommunen om etable-
ring af en rigtig cykelsti på stræknin-
gen fra Egå Møllevej til Egå i samar-
bejde med forslagsstillere fra Hjortshøj.

Der findes en cykelrute som slutter 
ved Egå kirke. Det vil være oplagt at 
forlænge den til Hjortshøj. Der kom 4 
tilkendegivelser på mødet om at det var 
et godt forslag.

Bestyrelsen vil tage disse emner med 
til videre drøftelse.

Den nye bestyrelse
Ove Overgaard Nielsen har valgt at 
trække sige efter mange år på posten. 
Formanden takkede ham for en kæmpe 
indsats gennem årene. Karen Woer har 
afløst Kurt Elmstrøm som kasserer og 
formanden takkede også ham for hans 
store arbejde for fællesrådet.

Else Mikel og Jesper Markvard 
Olsen blev genvalgt. Bestyrelsen består 
desuden af Karen Woer og Bjarne S. 
Bendtsen.

Ina Marie Graneberg og Pernille 
Skou  blev valgt som suppleanter. 

Helhedplan, temaplan, oplandsud-
valg, mariehøns på vejene

Den ny bestyrelse for Landsbyforum: Bjarne Bendtsen, suppleant Ina Graneberg, Else Mikel Jensen, Karen Woer, 
Jesper Markward Olsen. Foto: Poul Nyholm.
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Hvis du donerer 750 kr. til Mul-
tihus Hjortshøj kan I få en gratis 
koncert.

Af Martin Ross Hansen. Foto: Mads Gädda 
Rasmussen

Trænger du og dine naboer til at 
samles om en familievenlig musikop-
levelse? Hjortshøjbandet Høtyvene, der 
spiller børnesange fra Heksemutter til 
Paw Patrol, tager på miniturné til for-
del for Multihuset, og du kan få dem 
forbi din vej. 

Høtyvene fik en bragende debut-
koncert til sidste års Sensummerfest 
med deres finurlige versioner af nye og 
gamle børnesange. Gå sammen med 
dine naboer og indsaml mindst 750 kr., 
så går pengene ubeskåret til Multihuset 

Få en skæg koncert 
med Høtyvene

og Høtyvene spiller minikoncert (ca. 30 
minutter) på jeres vej med børnesange, 
der er skægge for både børn og voksne. 
Guldhjorten ruller med rundt så du 
kan få en fadøl under åben himmel.

Høtyvene er på turné d. 5. og 13. 
juni fra kl. 13-17. Book en koncert ved 
at kontakte Martin Ross-Hansen på 
martinrosshansen@gmail.com. God 
børnemusik og støtte til hele byens 
Multihus i én pakke.

”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
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Det sker 
i Hjortshøj

STRIBEN - af Esben Würtz Sørensen

Sommermarked på 
Østergårdstoften
Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
den 21. august 2021 fra 10 til 14.

Sommermarkedet er en rigtig hygge-
lig dag, hvor børn og voksne fra Hjorts-
høj fx sælger ud af deres ting og sager 
eller laver snacks, saftevand og kaffe. 
Og efter et års coronapause vender vi 
stærkt tilbage! Så begynd at samle dine 
ting og sælg dem i hyggeligt selskab til 
august.

Vi glæder os til at se jer, og vi håber, 
at sommermarkedet kan afholdes uden 
at corona spænder ben. Nærmere info 
følger. 

Karin Søgaard Sørensen

Arbejdsuge 
for Multihuset
Multihuset søger frivillig arbejds-
kraft til uge 28 (12. - 18. juli).

I uge 28 arrangerer fondsbestyrel-
sen og Støtteforeningens bestyrelse en 
arbejdsuge, hvor frivillige kan hjælpe 
med at gøre Multihuset helt klart til 
brug. Når byggefirmaet har færdiggjort 
sit arbejde, er der nemlig en del opga-
ver, der mangler at blive udført, inden 
vi åbner dørene for alle aktiviteterne i 
huset. 

Planen for arbejdsugen er endnu 
ikke klar, men opgaverne kommer 
formentlig til at omfatte indretning af 
cafeen, byggeri af en tilskuertribune og 
montering af forskelligt inventar. Og 
kan man hjælpe med at sætte lidt mad 
og drikke frem til arbejdsholdet eller 
køre en tur på genbrugspladsen, er der 
også brug for det.

Så hvis du gerne vil give en hånd 
med, skal du allerede nu sætte X i din 
kalender. Der bliver brug for hjælp til 
stort og småt. Hold øje med opslag på 
Facebook eller infoskærmen i Dag-
li’Brugsen, hvor vi melder informa-
tion om arbejdsplan og tilmelding til 
forskellige opgaver ud.

Kirstine Fulgsang

Er du nysgerrig...
efter hvad der egentlig sker i An-
delssamfundet i Hjortshøj, så kom 
med på en rundvisning.

Hver lørdag i juni måned viser en 
beboer i Andelssamfundet rundt i land-
bruget, blandt dyrene og i alle aktivite-
terne omkring Høkeren, Genbrugsen, 
Fikseværkstedet, Galleri genbyggeren 
m.m.

Vi mødes kl. 11 ved skiltet.
Rundvisninger starter her lige 

bagved Petersborg, Gl. Kirkevej 116. 
Tilmelding ikke nødvendig – bare mød 
op med godt humør.

Rundvisningen er gratis og varer ca. 
1 time.

Sommer- og 
åbningsfest 2021
Sæt et stort lækkert kryds i din ka-
lender! Multihus Hjortshøj holder 
sommerfest.

Den 18. september arrangerer støtte-
foreningen for multihuset igen solbe-
skinnet og glædessmittende sommerfest 
i Hjortshøj. Du kan se frem til masser 
af livemusik, grillpølser, loppemarked, 
børneaktiviteter, amerikansk lotte-
ri, popcorn, fadøl, festtelt (måske et 
omdannet testtelt?) og et gensyn med 
en af de festligste (nye) traditioner i 
Hjortshøj.

Hvis vi stadig døjer med coronaen, 
gør vi selvfølgelig som i 2020 og arran-
gerer en både tryg og sikker version, 
hvor alle uanset alder kan få en skøn 
dag med masser af aktiviteter.

Måske vi endda kombinerer fest-
dagen med en officiel åbningsfest for 
Multihuset. Det ved vi måske mere 
om, når du læser disse linjer, og så kan 
du følge med på vores hjemmeside og 
på Facebookgruppen Nyt Multihus i 
Hjortshøj, hvor vi opdaterer på festpla-
nerne.

Vil du gerne bidrage til sommer-
festen, så skriv til Støtteforeningens 
Mikkel Ottow på mikkelottow@gmail.
com. Det kan være, du (og dit band!) 
gerne vil optræde på Hjortshøjs egen 
Orange scene, måske du vil stå for en 
børne- eller voksenaktivitet, du kan 
skaffe noget/nogen, du vil gerne koor-
dinere et tillægsarrangement eller du 
vil bare gerne være med til festen bag 
scenen og blive en del af den frivillige 
festudvalgsskare i byen. Alle kan være 
med, og du er inviteret!

Sæt kryds NU – 18. september. Vi 
ses!

På Støtteforeningens vegne
Mikkel Ottow

ER DU NYSGERRIG....
efter hvad der egentlig sker i 

Andelssamfundet i Hjortshøj,

så kom med på en rundvisning.

Hver lørdag i juni måned viser 

en beboer i Andelssamfundet 

rundt i landbruget, blandt dyrene 

og i alle aktiviteterne omkring 

Høkeren, Genbrugsen, 

Fikseværkstedet, Galleri 

genbyggeren m.m.

Vi mødes kl. 11 ved skiltet: 
Rundvisninger starter her  

lige bagved Petersborg,  

Gl. Kirkevej 116. 

Tilmelding ikke nødvendig - bare 

mød op med godt humør. 

Rundvisningen er gratis og varer ca.

1 time.
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Tre gode råd, 
- når du skal finde på et navn
INKLUDÉR
”Multihuset” er et moderne forsamlingshus til både 
idræts- og kulturliv i bredeste forstand. Det er ikke 
nogens, men alles. Det duer derfor ikke, at nav-
net lyder som om, det udelukkende er et sted for 
messingblæsere eller springgymnaster. Tænk i 
et navn, der favner så mange brugergrupper som 
muligt. 
 
BARBÉR
Huset skal danne rammen om fællesskaber for 
alle byens borgere på tværs af alder og interesser. 
Tænk derfor i et navn, der både er let at læse, let 
at forstå og let at udtale. Kort er som udgangs-
punkt godt.
 
FANTASÉR OG CHARMÉR
Vær kreativ, fræk, modig, sjov og original. Navne-
konkurrencen er udskrevet, fordi ”Multihuset” ærlig 
talt er for tamt et navn til så sjovt et sted. Tag et 
hovedspring ned i posen med bogstaver, og hiv et 
navn op, der gør andre haller og huse grønne af 
misundelse. 

ANNONCEOMSLAG TIL FOLK I HJORTSHØJ NR. 144 - RIV AF
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NAVNEKUPON
Jeg foreslår, at huset skal hedde:

……………………..................................................................
Indsendt af:

Navn:…………………….........................................................
Adresse:……………………...................................................
Telefonnummer:…………………….......................................

Indleveres i Dagli’ Brugsen senest 13. juni

klip ud

STEMMESEDDEL
Jeg stemmer på:

1                        2                      3
Se annonceringen af de tre finalist-navne i Dagli’ Brugsen fra den 16. juni.

Indsendt af:

Navn:…………………….........................................................
Adresse:……………………...................................................
Telefonnummer:…………………….......................................

Indleveres i Dagli’ Brugsen senest 18. juni, KL. 20.00

klip ud

ANNONCEOMSLAG TIL FOLK I HJORTSHØJ NR. 144 - RIV AF
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