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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.

Rikke Mosberg i Æblehuset fredag aften i måneskin: ”Silent Groove og Fingerlights med fredagsstemning”
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FORSIDEN
5 familiefædre, Morten, Søren, Jens, Las-
se og Martin, startede i sommer bandet 
”Høtyvene”, som turnerede Hjortshøj 
tyndt, for at samle penge ind til det ny 
Multihus. Foto: Poul Nyholm

Redaktørens kommentar

I Hjortshøj er vi 
rigtig gode til det
Af Jesper Odde Madsen

Der er et ord, der tilsyneladende har 
fået en ny betydning og nærmest har 
opnået officiel status, nemlig samfunds-
sind - det har i hvert fald boltret sig i 
medierne gennem 1½ år. Men alligevel 
synes jeg stadig man også kan opfatte 
ordet som vi gjorde tidligere, nemlig 
som noget, der kommer fra os selv. Og 
det får mig til at tænke på livet her i 
Hjortshøj.

Når sådan et ord bliver del af et poli-
tisk budskab (uanset formål og parti-
farve) kan man godt glemme, hvad det 
egentlig handler om. Nemlig hvordan 
vi mennesker forholder os ordentligt 
til hinanden, følelsesmæssigt, moralsk 
og etisk – og altså ikke blot hvordan 
vi gebærder os i forhold til direktiver 
ovenfra.

Hvis ordet kun lever, når det kom-
munikeres politisk, bliver det let til en 
sag mellem den enkelte og myndighe-
derne, noget med at gøre ”det rigtige” 
og have god samvittighed. Men hvad 
med næsten, som vores præst ville sige? 
Hvad med forholdet til de mennesker, 
vi møder i vores dagligdag?

Jeg synes vi i Hjortshøj har gode 
traditioner for at udvise samfundssind 
- ved at hjælpe hinanden, ved at have 
et aktivt foreningsliv, ved at samles om 
fælles initiativer, alt sammen med re-
spekt for dem, der har en anden hold-
ning eller en anden religion. Samt i al 
beskedenhed ved at have et fælles blad, 
der er udkommet gennem 44 år, drevet 
af frivillige og lokale annoncører.

 
Vi samler affald, vi spiller fodbold, 

vi synger, danser, spiller musik, løber, 
og vi mødes i Sognegården, Viruphuset 
eller Fikseværkstedet, vi holder Skt. 
Hans, vi holder julemarked, vi tager én 
med i bilen, når Letbanen strejker, vi 
låner en trillebør via Facebook, og vi 
hjælper med at få omstrejfende katte og 
cykler tilbage til ejermanden.

 
Naturligvis er vi ikke alle ens her i 

byen, men jeg er glad for at bo i en by, 
hvor man møder rummelighed, engage-
ment og et vaskeægte samfundssind.

Musik og dans i æblehuset
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Af Lars Bødker Smitt 
Foto: Poul Nyholm

- Virupskolen har både en passen-
de størrelse og ligger et dejligt sted, 
nemlig Hjortshøj, som er et spændende 
lokalsamfund med mangfoldige aktivi-
teter og iværksætteri. Og Virupskolen 
står centralt i det hele med en stærk 
lokal forankring – det var næsten ideal-
billedet på en folkeskole for mig.

Sådan forklarer Martin Christensen 
de overvejelser, der løb gennem hans 
nordjyske hoved, da han så, at stillin-
gen som skoleleder opslået i Folkesko-
len. Som pædagogisk leder på Lisbjerg 
Skole kendte han til Virupskolen, der 
var en af de to skoler, der stod øverst 
på hans liste, hvis han skulle realisere 
drømmen om et lederjob.

To måneder senere er han ikke i tvivl 

- Jeg er forelsket i folkeskolen 
og i fællesskabet omkring den
Virupskolen var en af de to skoler, som Martin Christensen havde i kikkerten, hvis lederjobbet skulle 
blive ledigt. Det er grundlæggende en rigtig god skole, konstaterer nordjyden, der tiltrådte på Virupsko-
len 1. maj.

om, at han traf det rigtige valg, da han 
sendte ansøgningen.

- Jeg står glad op om morgenen, for 
jeg er landet det helt rigtige sted, siger 
Martin Christensen. 

- Det er helt grundlæggende en god 
skole, selv om der selvfølgelig er der 
ting, der kan justeres på. 

- Jeg er især glad for det unikt gode 
samarbejde mellem lærere og pædago-
ger på skolen, men også for, at foræl-
drene udstråler et kæmpestort engage-
ment og ejerskab i forhold til skolen.  
De vil virkelig Virupskolen.

- Jeg ved, at engagerede forældre stil-
ler krav, men det er jeg glad for, blot 
man overholder to vigtige præmisser, 
nemlig at man er ordentlig, og at man 
vil indgå i dialog.

- Det er min erfaring, at hvis en 
ledelsen er parat til at præsentere mel-

lemregningerne for en beslutning, så er 
det også muligt at acceptere beslutnin-
gen for alle parter.

Hvordan ser du Virupskolen, når det handler 
om styrker, svagheder eller udfordringer?

- Man kan sige mange ting, men jeg 
oplever et lokalsamfund, der gerne vil 
bidrage og samarbejde om skolens vir-
ke, og jeg vil gerne åbne skolen endnu 
mere op. For eksempel kan matematik 
udmærket bestå i, at en elev hjælper 
til i Dagli’Brugsen i nogle timer om 
ugen i stedet for at sidde i klassen og se 
på noget, de synes er svært. Den slags 
vil jeg gerne se mere af, siger Martin 
Christensen.

- Det er klart, at under corona-epi-
demien har det været svært for alle 
i skolen, men nu håber vi alle på, at 
mere normale tilstande i fremtiden. Jeg 

”Vi skal altid huske på, at børnene er hovedpersonerne her”, siger Martin Christensen, på sin daglige morgentur rundt i klasserne.
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MARTIN CHRISTENSEN
40 år.
Født i Sæby, gift med Line, som også er fra 
Sæby.
Tre børn, Viktor 13, Josefine 11 og Christian 
5 år.
Uddannet lærer  i 2007.
Tidligere ansættelse på Jellebakkeskolen (nu 
Ellevangskolen)2007-2016
Siden 2016 pædagogisk leder på Lisbjerg 
Skole
Fra 1. maj skoleleder på Virupskolen.
Aktiv indenfor musikbranchen som sangskri-
ver og sanger samt fodboldtræner i fodbold-
klubben VSK Århus

har haft gode samtaler med samtlige 
69 ansatte, og jeg oplever, at der er klar 
overskrift fra hele gruppen, nemlig: 
Ro på! Naturligvis skal vi ikke sætte al 
udvikling i stå, men netop nu trænger 
alle til en tid uden de store forandrin-
ger.

Hvordan vil du gerne, at forældrene ser dig?
- At de vil opleve mig som en leder, 

der altid er imødekommende og nem 
at komme i kontakt med, og at jeg er 
parat til en åben dialog. Jeg håber, de 
kan se, at jeg er lokalområdets skolele-
der, og det vil jeg gerne bevise. Vi laver 
skole for børnene. Vi skal altid huske 
på, at børnene er hovedpersonerne her.

- Men forældrene må gerne se mig, 
som den jeg er, nemlig en glad fyr fra 
Sæby, der ser lyst på tilværelsen. Det 
håber jeg også, eleverne oplever, når jeg 
tager min daglige morgentur rundt i 
klasserne.

Hvordan ser du på faglighed kontra fællesskab 
og sociale kompetencer?

- Dem, der ser en modsætning der, 
tager fejl! Kernen i folkeskolen handler 
om læring, trivsel, dannelse og udvik-
ling. De ting går hånd i hånd, og det er 
min klare overbevisning, at man ikke 
opnår god faglig læring uden trivsel, 
siger Martin Christensen.

- Men angående faglighed er der en 
tendens til, at læringen akademiseres, 
og det er ærgerligt, for nogle børn bli-
ver tabt på den konto. De har krav på, 
at vi skaber deltagelsesmuligheder for 
dem på en anden måde.

Hvordan har du det med tests og karakterer i 
skolen?

- Hvis der er en mening med tests, 
er det godt at bruge dem. Min erfaring 
er, at de børn der ikke er gode til tests, 
skal have andre tilbud for, at læringen 
kan give mening.

- Det man altid skal huske er, at 
resultatet af en test – eller et tal for en 
karakter – slet ikke er det hele barn. 
Jeg forstår udmærket, at elever får 
stress af karakterræset og fokuseringen 
på 12 eller 10 – endda på forældrenes 
Facebook!

- Den tendens vil jeg gerne udfor-
dre. De resultater, jeg har været mest 
stolt af i min tid som lærer, handler 
slet ikke om elever, der har fået flest 
10- eller 12-taller på eksamensbeviset. 
Det handler også om at rykke sig på 
andre områder end de rent faglige og 
akademiske, det kan være evner til 

håndværk, samarbejde, vilje osv.
- I min ideelle skole skal eleverne fø-

le sig så trygge, at de tør fejle. At vi når 
dertil er vores ansvar – og forældrenes!

Har skolerne i Aarhus Kommune de frihedsgra-
der, de kan ønske dig?

- Vi er dele af en stor maskine, men 
der findes heldigvis et lokalt råderum, 
selv om man nogle gange skal kæmpe 
for det. 

- Vi har de politikere, vi selv har 
valgt, og jeg har tillid til, at de tager 
ansvar og skaber de bedst mulige 
økonomiske rammer. Min opgave er så 
at drive den bedst mulige skole for de 
bevilgende midler – også selv om det 
skulle komme nye sparerrunder. Den 
præmis accepterer jeg.

Føler du det som en dejlig eller svær opgave at 
være skoleleder?

- Dybest set er jeg jo forelsket i folke-
skolen og i fællesskabet omkring den! 
Jobbet som skoleleder er i hvert fald en 
vigtig opgave – vel en af de vigtigste i 
verden! 

- Det er opgave, jeg går ind til med 
ydmyghed og respekt, men jeg oplever 
det også som en dejlig opgave. Og jeg 
er virkelig stolt og glad for at være 
valgt til at være leder netop her, siger 
Martin Christensen. 

Hvilke værdier vil du gerne sende Virupskolens 
elever ud i verden med?

- Jeg ønsker, at de rejser herfra med 
gode minder fra deres skoletid. Men 

naturligvis også at de bliver så dygtige, 
som de kan blive og lander på den hyl-
de, der rigtig for dem. Vores hovedop-
gave er at skabe deltagelsesmuligheder 
for hver enkelt elev, og frem for alt om, 
at alle får en tro på, at de kan blive til 
noget – og nogen!

”Jeg står glad op om morgenen, for jeg er landet det helt rigtige sted”, siger Virupskolens nye skoleleder, Martin 
Christensen
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Af Jes Lemming 
Foto: Poul Nyholm

Rammen var sat til en traditionel 
Sankt Hansaften, hvor flere var mødt 
op i god tid for at spise deres medbrag-
te aftensmad. Andre kom dryssende 
efterhånden som startstidspunktet 
nærmede sig. Multihusets fadølsvogn 
var på plads, og frivillige fra Landsbyliv 
sørgede for betjeningen. 

Men noget var alligevel anderledes 
i år. 

Båltalen blev fremført af Marie 
Ambrosius, som havde forfattet et langt 
digt, der tog os igennem hele traditio-
nen med Sankt Hans:

Hvad er Sankt Hans for en tradition?
Hvad har skabt denne komposition?
Af bål og smukke sange
Og lade det, gå op i røg, som gøre os bange?
Hvem var ham Hans?
Var han maler, eller gik han til dans?
Hvorfra stammer heksen i flammen
Hvordan blev det en del af rammen?
Solhvervet den 21. juni er oprindelig en lysfest

Hvor man samles med nabo og gæst
En oldgammel tradition fra den nordiske tro
En fest for at lade afgrøder vokse og gro.

Marie beskrev efterfølgende de gam-
le frugtbarhedstraditioner, som også 
handler om at finde kærligheden. 
Herefter vendte hun tilbage til “ham 
Hans”, der i virkeligheden er Johannes 
døberen der gør bålet til et symbol på 
Jesus som lyset.

Så fik vi styr på bålet og navnet, men 
hvad med heksen, hvor kom hun ind i 
fortællingen?

Traditionen med heksen er faktisk 
ikke så gammel som det øvrige ritual 
er, mindre end hundrede år, fortalte 
Marie videre. Heksen var den kloge 
kvinde, den farlige og uforudsigelige, 
der kunne helbrede. Det passede ikke 
ind i den kristne fortælling og derfor 
måtte heksen på bålet. Det skabte angst 
og frygt, men det kan vi håndtere i dag, 
mente Marie.

Sankt Hansaften i Byparken:

“Vi vil fred her til lands”
Hverken Corona-restriktioner eller afbrændingsforbud kunne i år 
forhindre foreningen Landsbyliv i at afvikle Sankt Hansaften i Bypar-
ken og byen var mødt talstærkt op.



7

Lad os vinke farvel til det vi frygter
Både sandhed og rygter.
Lad bålet omslutte det, vi ikke længere vil lade 
være en del af vores liv
Hvad end det gør dig bange i din hverdag,
Lad det være i dag, du lægger det dig bag.
Vi gør op med fortiden frygt,
Og lad os gøre fremtiden tryg. 

Herefter opfordrede Marie folk til at 
komme op og hente et stykke papir, 
hvorpå man kunne skrive sin angst, 
eller det, man ikke længere ønskede, 
som en del af sit liv og smide sedlen på 
bålet.

Lad os sige farvel til fortidens spøgelser,
Lad det være en af fremtidens øvelser.
Evnen til at give slip på det der tynger,
Og lad os fyldes af det, vi om lidt synger
“For vi vil fred her til lands”

Traditionen byder, at bålet tændes på traditionel vis og Vikinge Bent tændte en fakkel med 
sit ildstål og satte bålet i gang

Marie Ambrosius
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Af Bjarne S. Bendtsen, multihusbestyrelsen 
Foto: Poul Nyholm 

Navneudvalget trak lod mellem dem, 
der havde foreslået Viruphus, Vi-
rup-huset i forskellige afskygninger 
samt Viruphallen. Britta Nielsen vandt 
hovedpræmien: et gavekort på 1000 kr. 
til brug i Viruphuset, som blev over-
rakt den 1. august i forbindelse med en 
rundvisning i huset. 

Merete Vægter, Elisabeth Bolding, 
Bodil Skov Pedersen, Knud Byskov, 
Sonja Møller og Ove Overgaard Niel-
sen fik hver en T-shirt som tak for 
deres forslag. På billedet agerer Bodil 
Skov Pedersens datter, Johanne, stand-
in for hende, med hjælp fra den yngste 
generation i familien.  

Hvorfor så dette navn?
Vi blev enige om, at det giver rigtig god 

mening, da huset ligger lige ved siden 
af Virupskolen, i kanten af Virupsko-
ven og med adresse på Virupvej. Når 
nogen skal spille mod Virup IF på 
udebane, ja, så sker det i Viruphuset. 

Og der er desuden ikke andre steder, 
der hedder sådan. Hvor stammer 
stednavnet Virup monstro fra? Ifølge 
Ordbog over det danske Sprog er et ’vi’ 
en helligdom, typisk en hedensk hellig-
dom eller et offersted; stedet hvor man 
blotede til guderne i forne tider. 

Efterleddet -rup er typisk for vikin-
getidens udflytterbebyggelser, så navnet 
trækker tråde langt tilbage i tiden, 
måske til de allerførste mennesker, der 
boede her i Hjortshøj. Når Egnsarkivet 
kommer i sving i den gamle funktio-
nærbolig nord for Viruphuset, så kan 
det være, at nogen dér graver dybere 
ned i kilderne og uddyber etymologien 
bag navnet.

Multihuset er døbt: Viruphuset
Efter en længere drøftelse i multihusbestyrelsen for og imod de to forslag til husets nye navn, som fik 
flest – og præcis samme antal – stemmer ved sommerens navnekonkurrence: Hjorten og Viruphus, faldt 
det endelige valg på en bestemt form af sidstnævnte: Viruphuset. 

Symbol på fællesskabet
Og Viruphuset kan der jo i øvrigt 
også læses et andet ’vi’ ind i, som et af 
navnekonkurrencens forlag var inde 
på: det personlige stedord ’vi’. Det 
indrammer på fineste vis det stærke 
fællesskab, vi har her i Hjortshøj, som 
i høj grad har været medvirkende til, at 
huset er blevet til virkelighed. 

Vi glæder os til at se jer i det nye 
hus, når det snart står færdigt – i 
historiens lange perspektiv er lidt 
forsinkelse med færdiggørelsen jo det 
rene ingenting! Din egen dag er kort, 
men slægtens lang, som Jeppe Aakjær 
skrev engang.

Britta Nielsen med 1. præmien, samt Johanne Skov Pedersen (standin for Bodil Skov Pedersen), Merete Vægter, Elisabeth Bolding, Knud Byskov, , Sonja Møller og Ove 
Overgaard Nielsen, der alle blev præmieret for gode forslag
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Søndag 12. september kl. 15.00 
Sound the trumpet! Sprudlende barokmusik for 
trompet og sopran. Katrine Broch Møller, sopran, 
Niels Tilma, trompet og Kristian Krogsøe, orgel 
Fri entré! 
 
 

 

Tirsdag 14. september kl. 19.30 
Onsdag 17. november kl. 19.30 
Aftnerne begynder med et oplæg ved Morten 
Skovsted, og herefter er der samtale ved bordene. I 
september er overskriften ´Efter corona – hvad lærte 
vi?´ og i november skal det handle om diktatur.          
Læs nærmere beskrivelse på vores hjemmeside.                             
 

 

SAMTALESALONER 
 

Tirsdag 9. november 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 

 

SALMEGANG OG SANGAFTEN 
 
 
Torsdag 23. september kl. 19.30 
Torsdag 11. november kl. 19.30 
I Hjortshøj elsker vi at synge, og nu må vi igen! I 
september har vi salmegang, hvor vi går sammen, 
taler sammen og synger sammen. I november 
byder vi indenfor til en sangaften. 
 
 
 
 

 
 

TORSDAGSCAFÉ 
 Torsdag 30. september kl. 14.30 
Foredrag ved Deniz B. Serinci om Islamisk stat 
og radikalisering i Danmark. Se det øvrige 
program på hjemmesiden.  
Kaffe og kage til en 20´er. 

BØRNEGUDSTJENESTER 
Tirsdag 7. september kl. 17.00 
Tirsdag 5. oktober kl. 17.00 
Tirsdag 2. november kl. 17.00 
Børnegudstjenesten er særligt tilrettelagt for børn, 
så der både er noget for øjne og ører. 
Efterfølgende er der fællesspisning i sognegården. 
 
 
 
 

SØNDAGSKONCERT 

DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE 
SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER 2021 

Læs mere om vores aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk 
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Frode Nielsens Efterf. ApS

Hundkærvej 3B - 8530 Hjortshøj
Tlf. 86 22 04 68 - Fax 86 22 95 92

HJORTSHØJ
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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 - 14

Alt 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.

Særligt åbinngsevent efter en laaang coronanedlukning
1. og 2. oktober: Vi byder indenfor med støtte fra Realdania

Fredag d. 1.: Vi byder indenfor til Fantastisk Fredag med en lidt udvidet og 
lækker menu, men til samme pris som sædvanligt og musik efter maden.

Lørdag d. 2. markedsdag med familieteater, litteratursalon, cafe,  
rundvisninger, åbne værksteder  m.m. 

 

 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. 
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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

   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

HJORTSHØJ FRUGTPLANTAGE
Indtil foråret sælges sæsonens æbler og pærer
I september har vi også majs
Hold øje med skiltningen

ÅBNINGSTIDER
Man - fre: 10.00 - 17.30
Lør - søn: 10.00 - 16.00

KIRSTINEBORG
Mejlbyvej 268
8530 Hjortshøj

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)
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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

Rundvisninger i 

ANDELSSAMFUNDET
Lørdag d. 18. sept. kl. 14.00

Lørdag d. 23. oktober kl. 14.00
Lørdag d. 20. nov. kl. 14.00

På disse rundvisninger får du
indblik i historien, visionerne, 

byggeriet, dagliglivet 
og økologien

Rundvisningen slutter med kaffe, 
kage og mere snak i et fælleshus

Varighed i alt 2 timer
Mødested: Høkeren,

Gl. Kirkevej 116A

Pris 60 kr. for voksne over 18 år
30 kr.  for studerende
Tilmelding på mail til 

mgissel@live.dk

Læs mere på 
www.andelssamfundet.dk

Af Jesper Odde Madsen

I sidste nummer af ”Folk I Hjortshøj” 
skriver Marion Vick fra Kulturforenin-
gen HØJ, at der er mange historiefor-
tællere i Hjortshøj, og det er rigtigt. 
Langt de fleste af byens skribenter, 
skriver deres digte, romaner, noveller, 
kronikker med mere, alene, men der er 
også nogle der samarbejder.

Johanne Ib og John Ib udgav i 2019 
deres første bog sammen: ”Hverdags-
krigere.” En erindringsbog, udgivet på 
Byhistorisk Forlag i Vejle. Bogen er en 
samling fortællinger i ord og billeder 
fra Johns opvækst i arbejderkvarteret 
Vestbyen i Vejle i tresserne og halv-
fjerdserne. Fortællinger som, på godt og 
ondt, blev fundamentet for hans rejse 
ud i livet.

Endnu en bog
De er nu ved at færdiggøre bog num-
mer to, som har titlen: ”Livsartisterne.” 
Det er en skønlitterær bog, som består 
af 13 noveller om mennesker, hvis liv 
tager en så voldsom drejning, at de må 
finde overraskende, afskrækkende og 
fascinerende løsninger, hvis de skal 
overleve. 

Bogen handler om valg og relatio-
ner mellem mennesker, ikke mindst 
forældre - barn - forholdet, og hvordan 
det pludselig kan forandre sig, eller 
forandringerne sker hen over år med 
utilsigtede udgange.

Deres samarbejde består i, at Johan-
ne, som er uddannet grafisk designer 
fra Kolding Designskole, læser Johns 
tekster og kommer derpå med sine 
illustrationer til teksterne, samt står for 

Far og datter fra Hjortshøj  
laver bog sammen

layout og grafisk design af bøgerne.

Gnister og diskussioner
- At lave bogens indhold bliver det 

vigtige fælles tredje, som vi er sammen 
om. Nogle gange kan det også være 
hårdt og give nogle gnister og diskussi-
oner, siger Johanne og kikker med et 
smil på sin far. Han smiler tilbage og 
siger ”det er jo netop disse meningsud-
vekslinger, der skaber viden, normer og 
værdier”.

- Bevægelsen fra tekst til illustratio-
ner er en spændende proces, som kan 
være meget berigende både for bogen 
og for os selv. Gennem samarbejdet 
lærer vi hinandens arbejde, arbejdspro-
cesser og historier at kende.

Bogen udgives den 5. oktober på 
Forfatterforlaget Attika.

Bogreception
for bogen ”Livsartisterne”

Petersborg, Gl. Kirkevej
5. oktober fra 19.00 til 22.00
V. Forfatterforlaget Attika og forfatterne 
Johanne og John Ib.
Oplæsning, signering, samt musik med 
duoen ”De efterladte”. 
Vådt og tørt, incl. verdens bedste 
hjemmelavede kringle fra Caféen på 
Hjortshøj Lokalcenter.

For at være sikker på, at alle kan være 
i Petersborg, beder arrangørerne om at 
man sender en mail til Johnib@mail.dk 
og skriver hvor mange man kommer. 
(Receptioner er gratis). 
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Af Villy Pirok. Foto: Villy Pirok

Man bliver mødt af Lars, Leif, Villy, 
Tonny, Christian og Erling - gode 
solide navne fra dengang i tresserne, 
og det er da også mestendels pensio-
nerede håndværkere, der tager imod, 
og så naturligvis lærlingen Jacob – 
en midaldrende ungersvend, der har 
livet foran sig.

”Hvis du renser den nåleventil tror 
jeg sgu den kører!” siger Erling til 
Jacob.

”Lars for helvede, kom lige og hold 
fast her”

”Æv! I roder, I skal sgu rydde op 
efter jer.” Tonny prøver at holde bare 
lidt styr på slagmarken, hvilket ikke er 
nemt, for det er kreative folk, der går 
rundt her, og de har det med at rode.

Men det skal der rettes op på nu!
Ikke så meget det med at rode, men 

ekstra plads er nødvendig. Derfor er 
der ved at blive bygget et større værk-
sted på 60 m2, ved siden af det gamle 
værksted.

Finansieringen kommer fra 
Veluxfonden, NRGI, Andelssamfundet 
i Hjortshøj og Landsbyliv, desværre 
prioriterede Veluxfonden ikke Fikse-
værkstedet så højt som man kunne 
ønske. De pensionerede og passione-

rede håndværkere ser sig nødsaget til 
at rette de slidte lemmer ud og tage fat 
endnu engang: ”Så må vi sgu lave det 
selv!”

Ikke så meget pis der, men der skal 
alligevel købes materialer, og priserne 
på byggematerialer er fordoblet i løbet 
af det sidste år. Derfor modtager Fik-
seværkstedet donationer på Mobilepay: 
139268, husk at skrive ”Nyt fikseværk-
sted” i kommentarfeltet.

Jo, det er håndværkersprog, der lyder 
rundt i det lille skur, men hvem fan-
den har hørt håndværkere bruge ord 
som ”et vidunderligt stykke træ”, eller 
”vil du være så elskværdig at komme 
herover og hjælpe med at lodde denne 
dejlige stikkontakt.” Nej vel.

Sagen er, at der nærmest skal na-
turkatastrofer til for at Fikserne ikke 
dukker op onsdag formiddag, der er 
et helt unikt kammeratskab, som de 
nødigt vil undvære.

Fikserne klarer alt
Det er lamper, guitarforstærkere, 

kaffemaskiner, stole der trænger til 
en klat lim, buskryddere, motorsave, 
stampere, lysestager, plæneklippere, 
tørretumblere, vaskemaskiner og natur-
ligvis cykler ad libitum, som Fikserne 
kaster sig over. 

Der er nogle opgaver, der skal stå og 

modne lidt på depot, indtil en reserve-
del bliver hentet hjem fra Kina, hvilket 
tager en måneds tid. Andre opgaver 
bliver lavet på stedet af de frivillige, der 
ganske ulønnet bakser med ovennævn-
te. 

Ved andre opgaver bliver man nødt 
til se hinanden i øjnene og konstatere, 
at det er for dyrt at reparere, for der er 
ikke nogen treårs garanti eller lignende 
på reparationerne.

Når man kommer ind på Fikseværk-
stedet, bliver opgaverne noteret i et kar-
totek, og de bliver fordelt hver onsdag 
morgen. Nye reservedele skal betales 
til kostprisen og reparationen skal 
betales med donation. Det vil sige hvad 
kunden synes, det er værd og hvad man 
synes, det er rimeligt at betale. Nogle 
misforstår det og tror det er gratis, 
hvilket det ikke er. Det er heller ikke 
almisser, for de gode Fiksere er frivilli-
ge og modtager altså ikke selv penge.

Alle er velkomne
Hjortshøjs borgere er velkomne til 

at kigge forbi med en mulig reparation 
og få en snak. Fikseværkstedet ligger 
overfor Høkeren i Andelssamfundet, 
hvor man kan købe økologiske varer og 
græsæg, som kommer fra hønsene, der 
går på marken.

”Nå, Leif, klokken er ét og der er 
frokost”

”Nu er det vel med sild og en snaps 
til?”

”Naturligvis!”
Fikserne holder fyraften og dukker 

op igen næste onsdag.

Fikseværkstedet udvider
Onsdag formiddag er fikseværkstedet åbent, og her kommer borgerne i Hjortshøj med stort og småt, der 
skal fikses - og nej, det er ikke noget med kanyler. 

Der fikses

Aktivitet på Fikseværkstedet
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Af Jes Lemming

Fonden og Støtteforeningens ansæt-
telsesudvalg har skrevet kontrakt 
med Viruphusets kommende daglige 
leder, Bitten Lehmann-Poulsen.

Bitten er uddannet cand. mag. i 
Æstetik & Kultur i Aarhus og har ar-
bejdet 14 år i Aabenraa, hvor hun har 
drevet et kulturhus med cafe, møde-
lokaler, værksteder og spillested. Hun 
har også arbejdet i en koncertorganisa-
tion og primært været beskæftiget med 
livemusik.

Bitten glæder sig til at blive klog på 
Hjortshøj, møde os og være med til at 
udvikle Multihuset.

- Jeg skal gøre mit yderste for at fin-
de det rette fodslag og bruge min viden, 
mit netværk og min erfaring, hvor det 
giver mening, så vi kan få mest muligt 
glæde og fornøjelse ud af det nye hus, 
udtaler hun.

Viruphusets leder ansat

Viruphusets daglige leder, Bitten Lehmann-Poulsen. Foto: Poul Nyholm

Af Bjarne S. Bendtsen

Der bør fortsat være plads til re-
kreative områder som fx byparken, 
og ved nybyggeri skal man finde en 
løsning for trafikken, fx i form af 
en forbindelsesvej fra Mejlbyvej til 
Virup Skovvej. Lokaldemokratiet 
skal desuden styrkes, bl.a. via det 
kommende ungeråd.

Landsbyforum har i slutningen af 
august, som mange andre Hjortshøj-
borgere, indsendt et høringssvar til 
det meget omtalte temaplanforslag for 
arealer til alle boligtyper. 

Grundlæggende findes fællesrådets 
holdning til forslaget allerede i vores 
lokalsamfundsbeskrivelse fra 2017, som 
vi gerne havde set afspejlet i forslaget 
på forhånd, se http://hjortshoj.dk/lokal-
samfundsbeskrivelse/. Det er åbenbart 
naivt at tro, at politikerne på rådhuset 
ligefrem lytter til borgernes ønsker og 
forslag i den slags dokumenter, som de 
ellers selv har bedt os skrive. 

 I lokalsamfundsbeskrivelsen peger 
vi på, at landbrugsarealet, som An-

delssamfundet forpagter, sammen med 
Østergårdshaven og byparken er af 
stor værdi for Hjortshøj og derfor bør 
bevares som rekreative områder.

Vi anbefaler i første række også, at 
der bygges langs Letbanen i Lisbjerg 
og Nye, og hvis der skal bygges her i 
Hjortshøj, så på arealet øst for Mejlby-
vej ned mod motorvejen. Dette område 
giver nem adgang til vejnettet uden at 
belaste de smalle veje inde i Hjortshøj, 
samt nem adgang for gående og cykli-
ster til stationen og skolen. 

Det vil endvidere styrke byens in-
frastruktur med en forbindelsesvej fra 
Mejlbyvej til Virup Skovvej, hvorimod 
et omfangsrigt byggeri på Gl. Kirkevej 
vil medføre store trafikale problemer, 
som temaplanforslaget da også selv 
nævner. Vi håber endvidere, at den 
afsporing af processen med helhedspla-
nen for Hjortshøj, som temaplanfor-
slaget må siges at have udgjort, nu er 
overstået, og at helhedsplanen endelig 
kan skrives færdig – i vores øjne ud fra 
de nævnte linjer.

 Derudover skal vi i efteråret arbejde 

en hel del med lokaldemokratiet, bl.a. 
for og med de unge i det ungeråd, vi 
gennem nogen tid har arbejdet på at 
etablere. Desuden i form af et møde 
med byens foreninger om fællesrådets 
rolle og vigtige lokale sager p.t., og i 
form af det vælgermøde, der omtales 
andetsteds i bladet, samt ved på anden 
vis at deltage i debatten op til kom-
munalvalget i november. Der kommer 
mere info om disse tiltag på de lokale 
platforme. 

Tag fat i repræsentanterne i jeres 
bolig-, idræts- eller multiforening, 
hvis I ønsker at deltage i mødet med 
byens foreninger – tidligere rådmand 
Peter Thyssen har lovet at komme og 
holde et oplæg om lokaldemokratiet og 
fællesrådenes rolle i det. 

Vi tager også udgangspunkt i 
Handletanken for Lokalt Demokra-
ti’s anbefalinger, som vi for kort tid 
siden har skrevet et høringssvar til, 
se https://deltag.aarhus.dk/hoering/
hvordan-kan-vi-forbedre-det-lokale-de-
mokrati. 

Lokaldemokrati 
og rekreative områder
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Det sker 
i Hjortshøj

STRIBEN - af Esben Würtz Sørensen

Vælgermøde
8. november kl. 19-21

Som vanligt arrangerer Landsbyfo-
rum et vælgermøde i anledning af 
kommunalvalget. Valget finder sted 
d. 16. november, og vælgermødet i 
Hjortshøj godt en uge inden, mandag 
d. 8. november kl. 19-21, forhåbentlig i 
Kultursalen i Viruphuset. 

Vi har i skrivende stund fået tilsagn fra 
Michael Krogh Hansen (Socialdemo-
kratiet), Mette Skautrup (Det Kon-
servative Folkeparti), Thomas Medom 
(SF), Jacob Søgaard Clausen (DF) og 
Laura Bryhl (Enhedslisten). Derudover 
har vi inviteret Rabih Azad-Ahmad 
(De Radikale) og Christian Budde 
(Venstre), men endnu ikke fået svar 
fra dem, og vi inviterer muligvis andre 
opstillede. 
Følg med på hjortshoj.dk for endeligt 
program og evt. andet sted – og send 
gerne bestyrelsen forslag til emner, der 
skal drøftes på aftenen.

Venlig hilsen
Landsbyforum

Videnskab i 
Sognegården
Af Lone Jacobsen, Kurt Elmstrøm og Poul 
Krøijer

Så starter vi op igen – for fuld styrke – 
med livestreaming af naturvidenskabe-
lige foredrag i efteråret 2021 

Alle foredrag er kl 19-21 og der er 
gratis entré.

Som altid kan der købes kaffe, te og 
vin til urimeligt lave priser.

Tiden må vise hvordan det ser ud 
med mundbind og coranapas.

Efterårets program

5. oktober: Big Bang og det usynlige 
univers, Professor Steen Hannestad
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % 
af universet, men vi ved faktisk ikke 
hvad det er. Uden det mørke stof ville 
vi, og livet, imidlertid ikke eksistere. 
Løfter den nyeste forskning i kosmologi 
sløret for hvad det usynlige univers 
egentligt består af?

12. oktober:  Yngre med årene, Pro-
fessor Bente Klarlund Pedersen
Forskning viser at ikke bare din livsstil, 
men også livsindstilling, er med til, i 
et vist omfang, at bestemme om du vil 
dø som en rask 90-årig eller som en syg 
80-årig. Du kan forsinke aldringen af 
dine celler og dermed af din krop.

26. oktober: Pandemier i de sidste 
200 år, Professor Lone Simonsen 
(Corona Lone)

Hvad kan vi lære af at kigge tilbage 
i historien på de store epidemier og 
pandemier – fx pesten, spansk syge, 
kopper, kolera og mæslinger? Nye 
matematiske modeller giver os indsigt i 
hvordan fremtidige epidemier udvikler 
sig – herunder covid-19-pandemien.

9. november:   Den Inderste kerne, 
Forfatter Lotte Kaa Andersen og 
Professor David Lundbek Egholm
Inge Lehmanns liv og forskningskar-
riere. Herunder hvordan hun vha. 
seismiske trykbølgers hastighedsforde-
ling blev verdensberømt ved at opdage 
at Jorden har en indre kerne og at 
Jordens indre dermed er tredelt og ikke 
todelt.

23. november:  Vores cellers saltba-
lance, Lektor Hanne Poulsen
Vores celler er helt afhængige af salt. I 
cellernes membraner sidder en lillebit-
te nanomaskine – kaldet natrium-kali-
um-pumpen – som omhyggeligt sorterer 
forskellige saltioner. De seneste års 
forskning har vist at fejl i pumpen 
medfører sjældne sygdomme.

Juletræstænding
Kl. 16.00 den 1. søndag i Advent
28. november
På pladsen ved stationen


