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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

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

BESTIL EN 
FLAGALLE Smedebakken:

300 kr.
Hele byen:

700 kr.

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

Generalforsamling i 
Hjortshøj Landsbyforum

D. 21. april kl. 19.30 i Sognegården

Vi lægger ud med et debat- og informationsmøde om den seneste udvikling i arbejdet med helhedsplanen for 
Hjortshøj. Derpå følger fællesrådets årlige generalforsamling.

Dagsorden for generalforsamlingen iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest seks dage før generalforsamlingens afholdelse 
(mail: bestyrelse@hjortshoj.dk). Endeligt program for aftenen bliver herefter lagt på landsbyportalen: www.hjorts-
hoj.dk 

Landsbyforum byder på øl/vand og kaffe/te i pausen.

Vel mødt!
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FORSIDEN
Frivillige i Hjortshøj.
Illustration: Ina Graneberg

Med indvielsen af Viruphuset, blev der 
sat skub i en række nye aktiviteter for 
børn, unge og voksne her i Hjortshøj. 
Det har mange arbejdet ihærdigt for 
siden det blev klart, at “multihuset” 
blev en realitet. Læs blandt andet om 
forandringen af Virup Idrætsforening 
i dette nummer. Andre foreninger / 
aktiviteter har også fået et tilholdssted 
i den nye bygning: Yoga, fitness, dans, 
musik og kulturforeningen Høj. Huset 
summer af aktivitet hele dagen og ud 
på aftenen. Og der er plads til mere. 

Ud over de nye aktiviteter kan vi 
samtidig glæde os over, at Hjortshøj- 
festivalen har meldt sig på banen igen 
og arrangerer festival i juni måned. Når 
vi dertil lægger aktiviteter i Andels-
samfundet, FDF, Kirken, lokalcenteret, 
Landsbyliv og Landsbyforum og de 
frivillige, der driver Viruphuset til, er 
der et imponerende aktivitetsniveau i 
vores lille by. 

Det fantastiske er, at der bag alle 
disse aktiviteter er en hær af frivillige, 
der får det til at ske. Det er de mange 
mennesker i foreningerne, som trænere 
og ledere, der ulønnet får det hele til 
at fungere og det er til glæde for alle 
parter, som det beskrives i en artikel 
inde i bladet.

En anden vigtig pointe er, at når det 
er os selv, der står for at organisere ak-
tiviteterne, giver det ejerskab og ansvar 
for de faciliteter, vi har til rådighed. 

Redaktørens kommentar:

Øgede idræts- og 
kulturmuligheder i Hjortshøj

Det er ikke kommunens hal. Det er 
vores Viruphus, og det skal vi huske 
på at fortælle vores børn og unge, når 
de bruger det. Det kan være små ting, 
som at sætte tingene på plads, når de 
er blevet brugt, bruge tingene med 
respekt, så de ikke går i stykker og 
hjælpe hinanden med at passe på det 
hele og os allesammen.

Tak Hjortshøj.

Jes Lemming

PREBEN ASTRUP, FILOSOF OG 
EKSTERN LEKTOR PÅ AARHUS 
UNIVERSITET:
-Når nogle demokratier fungerer bedre 
end andre, skyldes det ikke kun mulighe-
den for at afholde frie valg, men også en 
udbredt frivillighedskultur. Det er nemlig i 
de frivillige fælleskaber, vi for alvor produ-
cerer den tillid, som er et velfungerende 
demokratis altafgørende forudsætning. 
Des mere vi er sammen med folk, vi af 
familiære eller beskæftigelsesmæssige 
grunde ellers ikke ville være sammen 
med, des større tillid får vi til folk i almin-
delighed; dvs. også folk vi ikke kender.
Citat fra Vital, februar 2022

Jobopslag

Folk i Hjortshøj mangler skrivende 
medarbejdere. 

Du behøver ikke være professionel, 
du skal bare have lyst til at opsøge og 
skrive små historier fra lokalsamfundet. 
Der er ikke krav om, at du skal levere 
et bestemt antal artikler pr. num-
mer eller år. Vi eftersøger historier, 
rapportager, interviews og oplevelser i 
Hjortshøj. Redaktøren er altid parat til 
at hjælpe dig på vej. 

Vi udkommer 4 gange om året og 
forud for hvert nummer afholder vi re-
daktionsmøde, hvor vi laver brainstorm 
om mulige emner og fordeler opgaver-
ne. Funktionen som redaktør går på 
skift mellem foreløbig 3 medarbejdere. 
Det team kan du også blive medlem af.

Vi håber at høre fra dig.

Redaktionen
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Af Lars Bødker Smitt

Med åbningen af Viruphuset har 
Virup IF taget hul på en helt ny 
fremtid. 

Den klub, som hidtil mest har hand-
let om fodbold, og mest for drenge, skal 
i fremtiden rumme en vifte af idræts-
grene for begge køn i alle aldre. Og 
den forandring er allerede godt i gang, 
fortæller Kristian Rødbro, der i det 
sidste halve års tid har været formand 
for Virup IF.

Han har i en årrække været aktiv i 
klubbens bestyrelse og som fodboldtræ-
ner.

Lugt af Hjortshøj
- Men forandringen er måske vores 
største udfordring. Nemlig at blive 
dygtigere til at brede vores tilbud ud 
til hele byen, at skabe den kultur for 
mangfoldighed, som får alle til at føle 
sig velkommen og tiltrukket af de ting, 
der sker i foreningen, siger formanden.

- Det er jo essensen i vores nye 
formålsparagraf i de nye vedtægter, 
som blev vedtaget sidste år, da vi skulle 
forbedrede os på at blive en bredere 
forening end hidtil.

- Hvor vi i de fleste naboforeninger 
ser selvstændige idrætsgrene, der kon-
kurrerer og kanibaliserer på hinanden, 
har vi valgt at skabe en forening, hvor 
vi er i samme båd. Organisatorisk og 
økonomisk. Det synes vi er måden 
hvorpå vi sikrer synergier og mang-
foldighed. Det hjælper os også til at 
sikre os selv og hinanden i fremtiden. 
Samtidig lugter det også lidt mere af 
Hjortshøj siger Kristian Rødbro.

Boom i medlemstal
Formanden glæder sig dog over, at der 
allerede er rivende gang i flere af de 
nye idrætsaktiviteter, som Viruphuset 
skaber mulighed for. Og ikke mindst 
siger han stor tak til det store antal fri-
villige, der har meldt sig som trænere 
og ledere.

- Uden frivillige, der ønsker at give 
noget til andre, har vi ikke mulighed 

Fra fodboldklub for unge til idrætsforening 
for alle

for at skabe en forening. Uanset om 
det er fodbold eller nogle af de andre 
idrætsgrene.

At er er vilje bag ordene ses bl.a. 
ved, at Virup IF gennem donationer og 
fondsansøgninger har tilført Viruphu-
set inventar for over 300.000 kr. for, at 
huset kan komme godt fra land og blive 
fyldt med liv og idræt.

Medlemsstatistikken viser også alle-
rede den store forandring, som lige nu 
sker i Virup IF. 

Således havde VIF ved årsskiftet 863 
medlemmer, hele 514 flere end sidste 
år. Alene Gymnastik og Motion (G&M) 
tegner sig for 314 af de nye medlem-
mer, ikke mindst tiltrukket af spring-
graven med trampoliner.  

Cirka 40 børn og voksne har meldt 
sig til volleyball, og floorball dyrkes af 
cirka 55 medlemmer, herunder et hold 
på seniorer over 60, hvilket bidrager til 
den ønskede aldersspredning i klubben.  
Også foldbold har forøget tilslutning 
med cirka 95 nye medlemmer.

Fordelingen på køn er samtidig ble-
vet delvist udjævnet, idet 391 medlem-
mer nu er kvinder og piger.

Åben for flere grene
Aktiviteten afspejler, hvilke idrætsgre-
ne, der har vist sig både interesse for 
og bæredygtig økonomi i at etablere. 
Men der er åbent for, at flere akti-
viteter kan komme på programmet i 

§ 2 FORMÅL
 Stk 1: Foreningen har til formål at fremme 
idræt og ungdomsarbejde i Hjortshøj. 
Stk 2: Vi ønsker at tilbyde Hjortshøj og om-
egn, en alsidig Idrætsforening der bygger på 
et fællesskab hvor der er plads til alle uanset 
køn, nationalitet og færdigheder, bredde som 
elite. Herudover ønsker idrætsforeningen at 
bidrage til at gøre Virup Idræts Forening til et 
lokalt og mangfoldigt samlingssted for hele fa-
milien. Foreningen varetager disse interesser 
på et almennyttigt grundlag. 
Se mere om Virup IF på hjemmesiden: www.
virupif.dk

klubben.
- Vi skal bestemt videre med nye 

tiltag, og vi bidrager gerne med den 
nødvendige bistand til at hjælpe de 
nye aktiviteter i gang, siger Kristian 
Rødbro.

- Desuden ser vi meget frem til at 
cafeén åbner. Den er også en del af et 
godt og hyggeligt klubliv.

Virup IF – bestyrelse: Fra venstre: Kasper Tangsig, Kristian Rødbro, Ole Schmidt Madsen, Flemming Hüttel, Lars 
Hasle Christoffersen, Louise Gjerlev Jensen. Fraværende: Lasse Højstrup Sørensen. Foto: Poul Nyholm

Viruphuset og frivillige kræf-
ter har forandret Virup IF. Nye 
sportsgrene er kommet til, og 
medlemstallet er mere end for-
doblet.
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Af Lars Bødker Smitt

På rekordtid er Virup IF gået fra 
at være en fodboldklub til en bredt 
favnende  idrætsforening, og især 
Gymnastik og Motion har fra star-
ten været det store trækplaster. 

Gymnastikforeningen, som er et 
aktivitetsudvalg under Virup IF, har 
allerede over 300 medlemmer fordelt 
på alle aldre og på en række typer 
af gymnastik og motion. Det er ikke 
mindst springgymnastik, som har til-
trukket masser af børn og unge, hvilket 
blev vist tydeligt frem ved åbningen af 
Viruphuset.

Faciliteter trækker
En pæn del af æren for afdelingens 
succes skal utvivlsomt tilskrives en 
enkelt person, nemlig Louise Gjerlev 
Jensen, der er kommet til klubben med 
masser af erfaring, både som elitetræ-
ner i springgymnastik og som leder i 

HEI Gymnastik i en årrække. Hun er 
nu formand for udvalget for Gymna-
stik og Motion og træner selv to hold i 
springgymnastik.

Louise Gjerlev Jensen bor i Stud-
strup med mand samt to små børn og 
er i øvrigt gymnasielærer i fysik og 
kemi på Marselisborg Gymnasium.

- Jeg kender Hjortshøj fra tidligere, 
og jeg blev opfordret til at være med til 
at bygge en afdeling for gymnastik og 
motion op i Virup IF, da Multihuset 
var ved at stå færdigt. Det sagde jeg ja 
til, for jeg brænder for gymnastikken, 
og her er nye og gode faciliteter, som 
ikke findes alle steder, siger Louise 
Gjerlev Jensen.

Teknik og sjov
En gruppe af unge gymnaster er fulgt 
med Louise Gjerlev Jensen over i Vi-
rup IF. Men nok så vigtigt var hendes 
kendskab til dygtige trænere og hjælpe-
trænere, som har valgt at være aktive i 

Virup IF, herunder flere, som hun selv 
har trænet og bidraget til uddannelse af 
fra de var børn.

- Det er meget vigtigt, at vi har træ-
nere, der kender springteknikken, for 
det er jo en farlig sport, hvis man ikke 
gør det rigtigt. Derfor har vi stor fokus 
på grundteknikken. Overfor forældrene 
har vi jo ansvaret for, at deres børn 
lærer den rigtige teknik, så de ikke 
kommer til skade ved sporten, siger 
Louise Gjerlev Jensen.

Men kravet om at lære de rigtige 
tekniker ikke ensbetydende med streng 
disciplin. Tværtimod. Ifølge Louise 
Gjerlev Jensen skal gymnastik frem for 
alt være sjov og legende.

- I nogle klubber står børnene på lige 
rækker, men det gør vi ikke her, og for 
os handler det slet ikke om konkurren-
ce.  Her lægger vi vægt på, at alle skal 
have det sjovt, og det er også den måde, 
man lærer mest på, siger hun.

- Vores slogan og filosofi er jo, at når 
vi har det sjovt, så flytter vi os sammen.

Hvad ønsker I?
Og det handler slet ikke alene om 
springgymnastik. 

Her tilbydes gymnastik og motion 
for alle aldre, fra familiehold med 
småbørn til yoga, step aerobic og cir-
keltræning for de ældre generationer. 
Folkedans blev forsøgt, men slog ikke 
rigtig an i første omgang.

Fitnessboksning er for tiden under 
overvejelse som et nyt tilbud, og andre 
ønsker er velkommen, siger Louise 
Gjerlev Jensen.

- Vi starter jo fra bunden af, og vi 
er meget åbne for alle typer af motion 
og gymnastik, det handler mest om, 
hvad der er ønsker om fra beboerne i 
Hjortshøj. Vi finder gerne trænere til 
de forskellige hold, og vi betaler faktisk 
en udmærket løn til dem.

Når den årlige forårsopvisning 
senere løber af stabelen, vil alle kunne 
se, hvilke aktiviteter, der tilbydes, og 
eventuelt blive inspireret til nye grene 
inden for gymnastik og motion.

Gymnastik skal frem for alt 
være sjovt
Gymnastik og Motion har på ingen tid tiltrukket over 300 nye 
medlemmer til Virup IF. I spidsen for det hele står Louise Gjerlev 
Jensen, der har både ledererfaring og har trænet springgymnaster på 
eliteniveau.

Marie springer skrue. 
- Her lægger vi vægt på, at alle skal have det sjovt. 
Det er også den måde, man lærer mest på, siger 
Louise Gjerlev Jensen, der leder aktiviteterne 
indenfor gymnastik og motion. Foto: Poul Nyholm

FIH nr. 147.indd   5FIH nr. 147.indd   5 26.02.2022   13.4526.02.2022   13.45



6

Af Claus Krogh

I Virup IF, hos FDF spejderne og i 
Viruphuset er der mange aktiviteter, 
der kun bliver til noget, fordi frivil-
lige kræfter yder en indsats for at få 
tingene til at ske. 

For mange mennesker giver det 
mening at give en hånd med og gøre en 
ulønnet indsats, fordi man dermed gør 
en god gerning og hjælper andre. Nyere 
forskning viser desuden, at frivillig-
hed ikke bare har en positiv effekt på 

samfundet – folk, der arbejder frivilligt 
er også lykkeligere end andre!

I Hjortshøj Kirke har vi også en lang 
række aktiviteter, der er enten kun bli-
ver til noget, fordi der er frivillige eller 
hvor frivillige hjælper kirkens ansatte. 
Når vi eksempelvis hvert år inviterer 
skolens 3. klasser til juniorkonfirmand, 
er det ikke kun de ansatte i kirken, der 
sørger for, at juniorkonfirmanderne får 
en god oplevelse – der er også frivillige, 
der hjælper til. Det samme er tilfældet 
med fredagsklubben for unge og som-
merskolen for byens børn. Her er det 
både frivillige og kirkens ansatte, der 
hjælper hinanden med at skabe gode 
rammer for børnene.

For de lidt ældre borgere i Hjorts-
høj arrangerer vi Sangaften, Sorg- og 
Livsmodsgruppe, Torsdagscafe, Man-
dagstræf og Fredagsmatiné. Nogle 
aktiviteter foregår i sognegården ved 
siden af kirken – andre ude omkring i 
byen. Også her er det frivillige kræfter, 
der løfter en del af opgaven.

Fælles for alle de aktiviteter, som 
Hjortshøj Kirkes ansatte og frivillige 
står bag i Hjortshøj er, at vi gør det, 
fordi vi gerne vil gøre noget for folk 
i Hjortshøj og være med til at gøre 

Efterlysning:

Vil du være med til at gøre 
noget for Hjortshøj?
I Hjortshøj har vi mange fællesskaber, som er drevet af frivillige. 
Frivillige, der har lyst til at gøre noget for andre og for byen. 

”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

Hjortshøj til et godt sted at bo med 
mange varierede tilbud, som favner 
flest muligt. Og man behøver hverken 
komme i kirken hver søndag eller for 
den sags skyld tro på Gud for at enten 
deltage eller være med som frivillig. 
Det eneste, det kræver, for at være 
frivillig i kirken i Hjortshøj er, at man 
har lysten til gøre noget for andre.

Skulle du – kære læser – efter at 
have læst dette, have lyst til at høre lidt 
mere om, hvad du måske kan hjælpe 
med som frivillig i Hjortshøj Kirkes 
mange aktiviteter, så kan du kontak-
te kirkens frivilligkoordinator Søren 
Christensen på enten mail bogu@
hjortshoejkirke.dk eller telefonnr. 4110 
0814.

Med venlig hilsen
Menighedsrådet i Hjortshøj

Graver Finn Matzen optræder som frivillig grillmester 
ved sidste års ”Åben Kirke” arrangement. Foto: Poul 
Nyholm

Til ”Sommerkirkeskole” hjælper Erling Deigaard, der 
har en fortid som smed, de unge med håndværkets 
ædle kunst. Foto: Poul Nyholm
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Af Lars Bødker Smitt. Foto: Poul Nyholm

Dæmpet og varm belysning, smægtende swing fra levende orke-
ster, let klirren af glas ved cafebordene, en summende forvent-
ning om, hvad der skal ske.

Cabaret? 
Sådan en ting har vi aldrig før oplevet i Hjortshøj. Noget med satire, 

rablende sketches, dans og masser af grin. Kan vi det?

Raspende bid
Ja, vi kan da så, og det endda på den skønneste og mest underfundige 
måde. Sådan som det næsten må være, når forestillingen er skabt og 
udtænkt i Steen Nielsens dejligt krøllede hoved. 

Hans spritnye dagsaktuelle tekster sunget af lokale sangere på melo-
dier fra en række gamle revyviser, brændte fuldstændig igennem hos 
et begejstret publikum i salen ved de to cabareter i Petersborg. 

Hvem ville have troet, at så morsom og vellydende satire pludselig 
skulle opleves her på vores lille scene? Og der var med det helt rigtige 
raspende bid af satire! 

Steens indignation over tidens hykleri, ulighed og overfladiskhed 
bobler over i teksterne og giver masser af skarpe svirp til såvel den kal-
kulerende politiske elite som til den lade og velfærdsmættede dansker. 
Og vi morede os dejligt over det hele.

Mette på risteren!
Umuligt er det at nævne alle højdepunkter.

Der var sangen om de tre multimilliardærer, som rejser ud i rum-
met, og ad den vej vil påstå, at de kan redde kloden! Ligesom den 
beske vise om sygeplejerskernes valg eller kald, der satte sundhedsvæs-
nets krise helt på spidsen.

Ikke mindst Mette Frederiksen, vist nok klædt i minkcape, måtte 
stå for skud, blandt andet i sangen om makrel i tomat og det spegede 
spil om minkskandalen. Endnu en tur på satireristeren fik landets 
øverste leder i visen om regeringens nye kernevælgere, der ser stort på 
vedtagne konventioner og skeler til hegn som en løsning overfor andre 
end bare vildsvin!

Desuden fik vi skarpskåret hykleriet om, at vi heldige, som hylder 
alle de rigtige holdninger, snart skal deltage i fodbold VM i Qatar, og 
vi fik øjnene op for forskellen mellem homosapienserne, der levede 
indtil 90erne, men som nu er afløst af de moderne homodigitaliensere 
med vores uundværlige smartphones og alt muligt andet digitalt gøgl.

Måske styres vi af den ensporede hjerne, der fik sin egen vise om, 
hvor svært vi har ved at fatte de nødvendige klimaændringer på be-
kostning af rejser, oksekød og grænseløst forbrug.

Sluttelig sang vi alle det 11 vers lange Hjortshøjkvad, som naturlig-
vis er skrevet af Steen Nielsen.

Viser mangler kant
Publikum kvitterede med stående applaus til sangere og musikere, og 
naturligvis ikke mindst Steen Nielsen, der efterfølgende forklarede, 
hvorfor han havde valgt at skrive de satiriske sange.

- De fleste revyviser i dag har ikke den kant, som jeg synes en revy-
vise, skal have. De er alt for slappe og holdningsløse. Det prøver jeg at 
gå op imod i mine tekster, lød det fra skaberen af cabareten.

Vi takker og bukker.

Masser af skøn og publikumsraspende satire i byens hidtil 
første cabaret, endnu en genialitet skabt af Steen Nielsen.

Mink og makrel i tomat!

Laura Steffensen

Lissie Boye

Kapelmester Anne Littauer, Stefan Groot og Søren Severin Torp

Marius Lindersgaard

Suna Frederiksen
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Af Bjarne Bendtsen, formand for Landbyforum 

Generalforsamling, debat og infor-
mation 
Som det fremgår af opslaget på side 2, 
så finder den årlige generalforsamling 
i Landsbyforum sted den 21. april kl. 
19.30 i Sognegården. Vi lægger ud 
med et debat- og informationsmøde om 
den seneste udvikling i arbejdet med 
helhedsplanen for Hjortshøj. Der er 
endelig kommet skred i dette arbej-
de igen efter både helt uforudsigelig 
indblanding udefra med pandemien, 
sygemeldinger og mandskabsskift 
internt hos kommunen, og så en måske 
mere forudsigelig politisk indblanding 
ifm. kommunalvalget med temaplanfor-
slaget om nye parcelhuskvarterer (som 
man vel kan koge dette forslag ned til).

Samarbejde mellem Fællesrådene i 
Nordbyen
Det noget ufærdige temaplanforslag, 
hvis omfattende arealudlæg bl.a. her i 
byen og i Skæring blev taget ud efter 
store protester under høringsfasen, før-
te om ikke andet én god ting med sig: 
Der blev dannet nye fællesråd i Skæ-

ring og Egå, på vandsiden af Grenå-
vej, hvor der tidligere ikke har været 
fællesråd. De aktive folk fra Skæring 
tog før jul initiativ til et møde med de 
omkringliggende fællesråd, hvor vi dels 
udvekslede erfaringer med fællesråds-
arbejdet generelt, som de kunne bruge 
i arbejdet med at etablere deres egne 
fællesråd, og dels drøftede sager, som 
går på tværs af området – f.eks. støj fra 
motorvejen, bedre cykelstier og anden 
infrastruktur mellem vores lokalområ-
der, hvilket bliver ekstra relevant, når 
der bygges nye boliger i stor stil. For 
det er jo helt oplagt at samarbejde om 
den slags emner, hvad vi da også aftalte 
at gøre i fremtiden.

Hvad laver de i Landsbyforum
Og endelig, som opfølgning på vores 
borgermøde sidst i oktober: hvad er det 
nu egentlig, Hjortshøj Landsbyforum er 
for en størrelse? Som antydet ovenfor er 
Landsbyforum et såkaldt fællesråd, og 
fællesrådene er kommunens officielle 
samarbejdspartnere i lokalområderne fx 
ifm. trafikale udfordringer, planer for 
udstykninger, håndtering af regnvand 
– alt det, som helhedsplanen gerne skal 

Nyt fra Landsbyforum
skabe en langsigtet ramme for. Derud-
over er Landsbyforum udgiver af bladet 
her, som en selvstændig redaktions-
gruppe tilrettelægger og skriver. Aarhus 
Kommune giver et årligt tilskud til bla-
det og andre aktiviteter som fx afhol-
delse af borgermøder. I Landsbyforum 
vil vi helst fokusere på disse emner, 
så vi har gennem en del år forsøgt at 
lægge forskellige andre aktiviteter, 
som fællesrådet tidligere også tog sig 
af – sankthans- og vintersolhvervsbål, 
juletræet ved Stationen m.v. – under 
den almennyttige forening Landsbylivs 
vinger. Man kan melde sig ind i Lands-
byliv og støtte den slags aktiviteter (se 
side 12). Landsbyforum er alle i sognet 
derimod fødte medlemmer af, og der 
betales ikke kontingent. Landsbyforum 
og Landsbyliv – ja, navnene er svære at 
hitte rede i.

Modsat mange af vores andre for-
eninger, som der jo virkelig er grøde i 
for tiden, så er det ikke muligt at stifte 
et nyt fællesråd i de områder, der alle-
rede har sådan et, så hvis du vil have 
indflydelse her, så kom til generalfor-
samlingen den 21. april og hør mere 
om både helhedsplanen og fællesrådet.

Fra venstre Bjarne Bendtsen, Ina Marie Graneberg (suppleant), Else Mikél Jensen, Karen Woer (kasserer) og Jesper Markward Olsen. Foto: Poul Nyholm
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DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE 

FORSOMMERKONCERT 
 Søndag 22. maj kl. 15.00 
Aarhus Universitetskor synger sommeren i møde.     
Søren Kinch Hansen dirigerer. Fri entré! 
 
 

 

Torsdag 24. marts kl. 19.00 
I samarbejde med biografen Kom-bi i Hornslet 
arrangerer vi en fælles biografaften med efterfølgende 
drøftelse af filmen i biografens café. Vi skal denne aften 
se ”Pagten”.  
Læs mere om køb af billet på kirkens hjemmeside. 
 

 

BIOGRAFAFTEN 
PAGTEN 

MARTS  ●  APRIL  ●  MAJ 2022 
Læs mere om vores aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk 

 
 
 

 

 

Tirsdag 22. marts kl. 17.00 
Søg i ly for den travle hverdag med en halv time i 
kirken, hvor der er plads til stilhed og fordybelse. 
Lyt til meditative satser og ikke mindst stilhed. 
Katrine Broch Møller (fløjte) og Søren Kinch 
Hansen (orgel) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSIK OG STILHED 
 

HJORTSHØJ KIRKE ● SMEDEBAKKEN 14 ● 8530 HJORTSHØJ  
Hjemmeside: www.hjortshoejkirke.dk • Facebook: fb.me/hjortshoejkirke 

 

SOGNEAFTEN 
 
 
Tirsdag 8. marts kl. 19.30 
Bliver robotten vores nye næste? Foredrag ved Ph.d.-
studerende Simon Nøddebo Balle. 
 
Tirsdag 24. maj kl. 19.30 
Ord om Gud til et liv med stress. Foredrag ved 
sognepræst Lotte Lyngby. 
 
 
 
 
 

TORSDAGSCAFÉ 
FORELSKET I FOLKESKOLEN 
Torsdag 17. marts kl. 14.30 
Martin Christensen vil fortælle om, hvordan det er at 
være leder på byens skole, Virupskolen. 
Kaffe og kage til en 20´er. 

BØRNEGUDSTJENESTE 

Tirsdag 1. marts kl. 17.00 
Tirsdag 5. april kl. 17.00 
Tirsdag 3. maj kl. 17.00 
Børnegudstjeneste ved Morten Skovsted.  
Gudstjenesten er særligt tilrettelagt for børn, så der 
både er noget for øjne og ører og Hjortshøj Spirekor 
medvirker hver gang. 
Efterfølgende er der fællesspisning i sognegården og 
en aktivitet for børnene. 
 
 
 
 

 

 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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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
Tirsdag    14-18
Onsdag    14-18
Torsdag   14-18
Fredag     14-18
Lørdag      9-16

Et stort udvalg af kolonialvarer, chokolader, vin, øl,  
klimamad, 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 
Ang. forplejning - forespørg på bageri@vimby.dk 
 
Facebook: Vimby Høkeren og økologisk bageri

Friskbagt rugbrød - bagt på ren rug, koldhævede surdejs-
brød, tirsdagstærter m. spinat og løg, fredagsrosmarinbrød, 
lørdagskringle.
Byens berømte hindbærsnitter m. mandelmel,  
citron-birkeskage, cookies.  
Bagt uden gluten tilbyder vi onsdag, torsdag, fredag  
boghvedebrød, havreboller, cookies og hindbærsnitter m.m. 
Bestil 2 dage før

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. 
Både med og uden kød. Desuden salater, humus og pesto,  

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 -  MELD DIG IND I DIN BY

 VELKOMMEN SOM FRIVILLIG: 
Alle aktiviteter bliver realiseret i et frivilligt fællesskab 
Har du lyst til at hjælpe og blive en del af et mangfoldigt og 
meningsfyldt landsbyliv så skriv til elisabeth@landsbyliv.dk

Tjek vores hjemmeside for info og aktiviteter: www.landsbyliv.dk

Landsbyliv i Hjortshøj er en almennyttig forening for alle. Den er  lavet med det formål at hjælpe 
hinanden her i byen med at lave gode aktiviteter til glæde for fællesskabet og livet i almindelighed. Og 
for at vi i byen har en forening der kan være en formel ramme for ens aktivitet bl.a. hvis man har behov 
for at søge penge. Vi har lidt økonomiske midler som bl.a. kommer fra medlemskontingenter, overskud 
fra genbrugsbutikken og fra forskellige projektmidler der bliver søgt, enten af bestyrelsen eller de en-
kelte projekter. 

Vil du være med til at udvikle din by så meld dig ind. Det koster 125 kr. om året du kan indbetale dem 
på mobilpay: 79087 – husk navn og email.  eller på reg nr. 8401 konto nr. 1102617. 

På et eller andet tidspunkt slår vi igen dørene op for vores populære  
økologiske fredagsevent. Et uformelt mødested for alle i byen, hvor man kan 
hygge sig, spise lækre økologiske kager og dejlig mad. Fra kl. 18 serverer vi 
en varm ret, så også aftensmaden kan klares i godt selskab.
Alle er velkomne. Sted: Gl. Kirkevej 116 A

Fantastisk Fredag skabes af frivillige og vi har efterhånden et rigt og dejligt 
team som kommer og laver mad, står i bar, rydder op m.m. Har du lyst til 
at være med som frivillig? Det kan være et par timer, så kontakt Elisabeth Groot på 
elisabeth@landsbyliv.dk 
Begivenheden er et samarbejde mellem Vimby og Landsbyliv

FANTASTISK FREDAG ?    -   HOLD ØJE MED 8530 HJORTSHØJ
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Af Mikkel Ottow, foto: Poul Nyholm

Viruphuset får et gigantisk kunst-
værk. I efteråret tikkede en stor 
nyhed ind i mailbakken hos kultur-
foreningen HØJ.

Kirsten og Gunnars fond har valgt 
at støtte et enestående kunstværk 
på Viruphuset med hele 250.000 kr. 
Værket bliver et gigantisk og even-
tyrligt gavlkunstværk, der skal pryde 
to af Viruphusets sider og forbinde 
huset med Virupskolen og Virupsko-
ven. Kunstværket bliver skabt af de to 
verdensberømte street-art kunstnere 
Rasmus Balstrøm og Malakkai, der 
kommer til byen i april for at skabe 
værket for øjnene af skolens elever og 
ansatte, og alle der må slå vejen forbi. 
Læs meget mere om projektet på HØJ’s 
Facebookside HØJ – Kulturforeningen 
i Hjortshøj

Kulturnyt fra 
Viruphuset 
og Høj

Kulturforeningen HØJ har fået bevilget 250.000 til at lave et streetartværk på Viruphuset fra Kirsten og Gunnars fond. Værket tænkes udført på denne side af huset ud mod 
skolen. Foto: Poul Nyholm

Farvel og 
mange tak
To medarbejdere forlader med 
dette nummer redaktionen af Folk i 
Hjortshøj

Christina Andersen Reyn har været 
medlem af redaktionen siden december 
2019. Vi vil især takke Christina for 
en række personlige historer fra folk i 
Hjortshøj f.eks i forbindelse med Coro-
na nedlukningen. 

Tak for dine nye vinkler og god vind 
fremover.

Ulla Birgitte Alkjærsig blev medlem 
af redaktionen i marts 2014 og hun har 
lavet en stribe portrætter af folk i byen: 
organisten i kirken, fodboldtræneren, 
købmanden, en lokal forfatter, byråds-
politikeren, Landsbyforums nestor 
mfl. Ulla Birgitte har desuden haft en 
række artikler om dans og bevægelse 
og ikke mindst anmeldelser af vores 
lokale madsteder. 

Tak for alle ordene.

Redaktionen

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:

jm@jespermadsen.dk 
Skriv "FIH" i emnefeltet

   LANDSBYLIV I HJORTSHØJ -  MELD DIG IND I DIN BY

 VELKOMMEN SOM FRIVILLIG: 
Alle aktiviteter bliver realiseret i et frivilligt fællesskab 
Har du lyst til at hjælpe og blive en del af et mangfoldigt og 
meningsfyldt landsbyliv så skriv til elisabeth@landsbyliv.dk

Tjek vores hjemmeside for info og aktiviteter: www.landsbyliv.dk

Landsbyliv i Hjortshøj er en almennyttig forening for alle. Den er  lavet med det formål at hjælpe 
hinanden her i byen med at lave gode aktiviteter til glæde for fællesskabet og livet i almindelighed. Og 
for at vi i byen har en forening der kan være en formel ramme for ens aktivitet bl.a. hvis man har behov 
for at søge penge. Vi har lidt økonomiske midler som bl.a. kommer fra medlemskontingenter, overskud 
fra genbrugsbutikken og fra forskellige projektmidler der bliver søgt, enten af bestyrelsen eller de en-
kelte projekter. 

Vil du være med til at udvikle din by så meld dig ind. Det koster 125 kr. om året du kan indbetale dem 
på mobilpay: 79087 – husk navn og email.  eller på reg nr. 8401 konto nr. 1102617. 

På et eller andet tidspunkt slår vi igen dørene op for vores populære  
økologiske fredagsevent. Et uformelt mødested for alle i byen, hvor man kan 
hygge sig, spise lækre økologiske kager og dejlig mad. Fra kl. 18 serverer vi 
en varm ret, så også aftensmaden kan klares i godt selskab.
Alle er velkomne. Sted: Gl. Kirkevej 116 A

Fantastisk Fredag skabes af frivillige og vi har efterhånden et rigt og dejligt 
team som kommer og laver mad, står i bar, rydder op m.m. Har du lyst til 
at være med som frivillig? Det kan være et par timer, så kontakt Elisabeth Groot på 
elisabeth@landsbyliv.dk 
Begivenheden er et samarbejde mellem Vimby og Landsbyliv

FANTASTISK FREDAG ?    -   HOLD ØJE MED 8530 HJORTSHØJ

Christina Andersen Reyn. Foto Poul Nyholm

Ulla Birgitte Alkjærsig. Foto Poul Nyholm
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Hjortshøjopfinder bag bæredygtigt komfur 
Simon la Cour, der bor i Hjortshøj, har udviklet et “solcellekomfur” til brug i områder, hvor  der er 
mangel på brænde. Her fortæller han fortæller til Folk I Hjortshøj om ideen, produktet og konkrete 
erfaringer med brugen i flygtningelejre i bl.a. Uganda.

Af Jes Lemming. Foto: Pesitho

- Det drejer sig om moderne tekno-
logi til områder uden elforsyning. 
Det vi har opfundet, er det man 
på dansk ville kalde et elektrisk 
“mikrokøkken” der fungerer i øde 
områder uden adgang til energi, 
fortæller Simon.

De fleste der bor i disse områder, bor 
i meget primitive bygninger, som kan 
være en presenning eller en lerhytte 
med stråtag. Det er disse små famili-
er, der kan bruge vores produkt. På 
engelsk hedder det en “Off grid solar 
electric cooker”, som drives udelukken-
de at et solpanel med et genopladeligt 
batteri.

Flere end 1/3 af jordens befolkning 
uden adgang til ren madlavning
Jeg havde allerede inden starten på 
min uddannelse beskæftiget mig med 
innovation og været optaget af iværk-
sætteri, og gennem min langvarige 
interesse for vindenergi både i min 

uddannelse og i min professionelle 
karriere i vindmøllebranchen, har jeg 
været med at til at beregne og optimere 
vindmølleprojekter. 

Igennem mit arbejde med vindmøl-
ler, fandt jeg ud af, at rigtig mange 
mennesker ikke havde adgang til ren 
energi, fordi de bor ude i ingenting, og 
det var det, der motiverede mig til at 
prøve at finde en løsning til de men-
nesker. Det gik hurtigt op for mig at 
“Clean cooking” er et kæmpe problem 
og at mere end 1/3 af jordens befolk-
ning ikke har adgang til det, som vi 
definerer som “Clean cooking”, dvs. at 
de bruger biomasse og det er i meget 
bred forstand. Det er træ, trækul, 
affald og komøg, og det har en lang 
række konsekvenser for befolkningen. 
En af dem er kulilteforgiftning, fordi 
de laver mad indenfor. De foretrækker 
at være indenfor i skyggen, hvor der ik-
ke er så varmt. Det er typisk kvinder og 
de passer jo også børnene, så der er en 
meget høj børnedødelighed og mange 
følgesygdomme af den årsag - det er et 

større problem end malaria.
Vi studerede området og ingen har 

rigtig prøvet at komme med nogle 
løsninger, der helt fjerner behovet for 
biomasse. Sol har de masser af, så det 
skal vi da, med vores erfaringer med 
vedrørende energi, prøve at finde nogle 
løsninger på tænke jeg og min forret-
ningspartner Marco Tinggaard. 

Produktion af ECOCA
De første 100 enheder af microkøk-
kenet, som kom til at hedde ECOCA, 
blev produceret i Marco Tinggaards 
kælder. Det tog 4 måneder, da der først 
skulle sættes et produktionsapparat op 
og der skulle findes forhandlere til de 
enkelte dele. Dernæst skulle der loddes 
og samles. Til sidst skulle selve gryden 
udvikles færdig.

Efter den første testperiode, blev 
det klart at produktionsformen skulle 
ændres. For det første blev teknikken 
gjort digital med printplader i stedet for 
at lodde med ledninger. Indholdet blev 
reduceret til 8 moduler, der ikke kunne 
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UDVIKLING AF ECOCA
2017: Ideen opstår i begyndelsen af året.
2018: Firmaet PESITHO startes i begyndel-
sen af 2018
2018: Første udviklingsmodel er klar i begyn-
delsen af september
2019: De første enheder gøres klar i en 
flygtningelejr i Uganda i februar
2020: CORONA -  forsinkelser på et år
2021: Etablering af lokal produktion
Ansatte i Danmark: 6
Ansatte i datterselskabet i Uganda: 1

KØKKENETS FUNKTIONER
Mikrokøkkenet består af 2 specialudviklede 
gryder og et solcelleopladet batteri med USB 
porte til opladning af mobiltelefon og medføl-
gende lommelygte.
Gryden, der er højisoleret, er monteret med et 
varmeelement og noget elektronik der styrer 
kogeprocessen. Batterikapaciteten giver 
mulighed for at lave mad 3 gange om dagen, 
især morgen og aften er det vigtigt, da der 
ikke er så meget sol på disse tidspunkter. 
Mikrokøkkenet  har 3 forprogrammerede ind-
stillinger, der er tilpasset det lokale område. 
* Program til opvarmning af mad fra dagen 
før,
* Program til kogning af vand, 
* Program til kogning af bønner (1 time). 
Elektronikken sørger for, at indholdet ikke 
spilkoger eller koger over. Gryden monteres 
oven på en metalkasse med batteriet indeni 
på samme måde som man sætter en elkedel i 
holderen, der giver strøm.

Sådan ser solcellekøkkenet ud i al sin tilsyneladende 
enkelhed.

sættes forkert sammen. Samletiden gik 
dermed fra 75 minutter pr. enhed til 8 
minutter pr. enhed. Dette muliggjorde, 
at produktionen kunne flyttes ned til 
flygtningelejren, hvor vi kunne ansætte 
lokale folk og folk fra flygtningelejren, 
der kunne færdiggøre produktet.

Modulerne fabrikeres nu i Kina og 
færdigproduceres i Uganda, hvor de 
lokalt ansatte også installerer og instru-
erer ude hos brugeren. Desuden kan de 
lokalt ansatte servicere anlæggene.

Test i flygtningelejr i Uganda
Vores første projekt var at sætte 50 
enheder op i en flygtningelejr i Uganda 
med 3.000 flygtninge. I det distrikt i 
Uganda er der sammenlagt én million 
flygtninge, så der er virkelig mangel på 
brændsel. Dertil kommer den lokale 
befolkning i området, som har deres 
områder med træer. Det er et kæmpe 
problem. Hver famile bruger omkring 
20 kg. brænde om dagen og som tiden 
går, det skal hentes længere og længere 
væk. Det kan ikke undgå at give pro-
blemer i forhold til lokalbefolkningen.

Som dansker river man sig selv i 
håret over, at der ikke er nogen der har 
tænkt dette problem igennem. FN´s 
to organisationer UNCHR og WOL-
RD FOOD PROGRAME, som sikrer 
flygtninge og fremskaffer fødevarer, ser 
ikke på hvad flygtningen skal bruge til 
at lave maden. De er meget interesseret 
i det vi laver, men de kan ikke finde ud 
af, hvordan de skal hjælpe med det.

Vi testede på samme tid 50 enhe-
der i Myanmar, for at se, hvordan det 
virkede i deres kultur, men vi fandt 
hurtigt ud af, at vores produkt passer 
bedre til den madkultur og de måder 
de tilbereder maden på i Østafrika 
og her er afskovningen også et meget 
større problem. 

Finansieringen af nødhjælpsprojektet 
foregik med midler fra DANIDA, og 
formidlet og implementeret af Caritas 
Danmark. 

Vi har opfundet et helt økosystem 
omkring produktet.

Sammenfatning af erfaringerne
I dag samles produktet lokalt helt ude 
ved flygtningelejren, hvor der heller 
ikke er energi. Det kan samles med to 
skruetrækkere. Dernæst har vi etable-
ret en innovativ finansiering der gør, 
at de kan afbetale produktet med deres 
mobiltelefoner. Det foregår lige nu 
ved at vores lokalt ansatte går rundt og 
opkræver beløbet via mobiltelefon. Når 

du har betalt den næste måned åbnes 
enheden og kan bruges med det sam-
me. Snart vil brugeren kunne betale 
trådløst fra deres mobil uden besøg fra 
ansatte.

Når man går fra at bruge træ til at 
bruge ren energi, kan vi bruge car-
bon-kreditter til at reducere prisen så 
meget, at det er tilgængeligt. De fleste 
ville kunne betale med det samme og 
langt de fleste kan betale indenfor 3 år. 
Det ved vi er realistisk.

Vi vil gerne gå fra at være donations-
baseret til noget der er mere kommer-
cielt, men med en eller anden form for 
støtte. De fleste flygtninge og lokale 
beboere, vil nemlig meget gerne eje tin-
gene selv og f.eks. FN vil meget gerne 
væk fra at donere, for at undgå en “få-
og-smid-væk-kultur”. Det skal jo også 
sættes i relation til lokalbefolkningen 
lige ved siden af, som ikke får noget, 
men som står i de samme problemer. 
Derfor har vi lavet en model, hvor de 
skal betale en vis andel selv via deres 
mobiltelefon.

Den endelige version af denne 
afbetalingsordning via mobiltelefonen 
rulles ud i begyndelsen af 2022. De 
betyder, at afregningen kommer til at 
foregå direkte til en mobilbank. Hvis 
der ikke betales, slukkes der automa-
tisk for enheden.

Fremtiden
Der er pt. fire nødhjælpsprojekter 
kørende i Uganda, et projekt sammen 
med FN´s World Food Programme i 
Malawi og et mindre projekt i Vestafri-
ka, Senegal. Desuden er der projekter 
på vej i Nigeria og Mosambiq, Kenyea, 
Rwanda og Sierra Lione.

Vi får rigtig mange henvendelser fra 
lande, der gerne vil være involveret og 
gøre noget. Problemet er mellemfinan-
siering. Lokale virksomheder vil også 
gerne sælge vores produkt, men har ik-
ke kapital til at købe og betale med det 
samme og vi har ikke kapital til at give 
en kredit. Der er også et stort behov 
ude i landsbyer og bynære områder og 
der er betalingsevnen større, så de kan 
betale på markedsvilkår.

Vi er simpelthen for små, men vi 
arbejder lige nu på at gå begge veje: Et 
humanitært fokus, f.eks via donationer 
til flygtningelejre og et kommercielt fo-
kus på det lokale marked med betaling 
af private, slutter Simon la Cour.

FIH nr. 147.indd   15FIH nr. 147.indd   15 26.02.2022   13.4526.02.2022   13.45



16

Det sker 
i Hjortshøj

STRIBEN - af Esben Würtz Sørensen

Festival igen!
Hjortshøj Festival 2022 er en musik- og 
kulturfestival for hele familien. Den 
finder sted 18.-19. juni 2022 i på An-
delssamfundets arealer.

På Hjortshøj Festival er kunst, 
kultur, socialt fællesskab, tryghed og 
særlige oplevelser i centrum, her fejres 
de inkluderende fællesskaber og den 
sociale og økologiske bæredygtighed 
med hygge og høj kunstnerisk kvalitet.

Efter syv års festivalpause er en ny 
styregruppe under Landsbyliv trådt 
sammen, og vi er godt i gang med 
bookning, mad, arealplaner og andre 
finurligheder.

Du kan følge slagets gang på vores 
facebookside Hjortshøj Festival og på 
vores hjemmeside hjortshøjfestival.
dk – hvor du også kan købe billetter. 
Gavekort kan du få i Høkeren i An-
delssamfundet.

Har du eller nogen i din familie lyst 
til at være frivillig ved festivalen, så 
send en mail med  kontaktoplysninger 
til frivillig@hjortshøjfestival.dk – børn 
fra 12 år er velkomne.

Kom, hør mere og få en lille for-
smag på musikken, når vi fortæller om 
Hjortshøj Festival til Kultursalonen i 
Viruphuset d. 7. april.

På festivalgruppens vegne
Randi Romvig Pisani
Festivalen præsenteres af: landsbyliv.dk

Kulturaftener 
i Viruphuset
HØJ står desuden sammen med Vi-
ruphuset bag det nye kulturelle tilbud 
Kulturaftener, hvor primært lokale 
Hjortshøjboere stiller op med forskel-
lige spændende indslag. De tre første 
arrangementer bliver:

Torsdag den 10. marts:
Mit liv med DR
Søren Hartmann er journalist og 
tilrettelægger på DR og var med til 
at starte DR2’s succesfulde dokumen-
tarserie ”Indefra med Anders Agger”. 
Oplev klip, sjove anekdoter og svære 
dilemmaer fra de i alt 23 Indefra-pro-
grammer, han har lavet sammen med 
Anders Agger, senest programmet 
”Livskrise” hvor Søren fandt en huske-
seddel i en grøftekant i Hjortshøj og 
overtalte Anders Agger til at kaste sig 
ud i en slags menneskejagt.

Torsdag den 7. april:
Hjortshøj festivalen er tilbage
Mød folkene bag, hør om alle planerne 
og kom til koncert med A.K. Hansen.

Torsdag den 5. maj:
Street-art i Hjortshøj.
Mads Fredberg er direktør for 
kunst-bureauet Kolossal, der er eks-
perter i Street-art. Oplev historien om 
Street-art og fortællingen om byens nye 
kunstværker i byrummet.

Find hele programmet på Viruphuset.
dk og læs om HØJ på www.højkultur.
dk

REN by - igen
Den årlige affaldsindsamling i samar-
bejde med Danmarks Naturfrednings-
forening finder sted

lørdag den 2. april fra kl 9:30

Vores alles Dagli´ Brugsen giver et 
rundstykke og en kop kaffe/kakao til at 
starte på.

Et familiearrangement, hvor alle kan 
være med, vi har sækkene og ruterne.

Venlig hilsen Kurt Elmstrøm

Syng i kor, mænd!
- for det er skønt at synge i kor.

Det har mange kvinder opdaget, men 
desværre for få mænd. Og det betyder, 
at mange kor lider under stor mangel 
på tenor- og bassangere. Det gælder 
også Joy Junction, som er byens lokale 
rytmiske kor.

Joy Junction har godt 30 medlem-
mer, heraf kun en lille håndfuld 
mænd. Det dobbelte antal ville være 
fantastisk.

Koret øver hver mandag fra 19.30 til 
21.30 i Sognegården. Korleder er Laura 
Katholm Olsen, der er ung og dygtig. 

Interesserede er velkomne til at mø-
de op til en øveaften.

Spørgsmål kan stilles til: 
Anne Littauer på 2293 3966.
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