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Landsbyforums generalforsamling
Forslag mod støj og forurening fra motorvejen, forslag om cykelstier og valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
Af Jes Lemming
Forslag om grønnere transport ved
Hjortshøj
Gunnar Boye Olesen havde stillet
følgende forslag: Landsbyforum skal gå
imod den højere hastighed på Djurslandsmotorvejen.
Han begrundede det med, at vi i
Hjortshøj ikke bare skal lade larm,
forurening og klimabelastning fra trafikken fortsætte med at stige.
Den øgede hastighed vil medføre
øget støj, klimabelastning og forurening fra motorvejen og vil genere både
nuværende og kommende beboere i
Hjortshøj. En øget hastighed fra 110 til

130 km/t giver 1-2 dB mere støj, øger
drivhusgasudledningen omkring 3000
tons CO2/år og øger anden forurening.
Hans forslag var at Landsbyforum
skulle skrive til de ansvarlige myndigheder med opfordring om at stoppe den
højere hastighed.
Forslaget blev vedtaget.
Gunnar havde desuden stillet 2
andre forslag:
Cykelsti til Egå
Da mange er utrygge ved at cykle
mellem Egå Mølle og Egå, hvor der er
cykelstribe fremfor cykelsti, skal Landsbyforum arbejde for at der etableres
en rigtig cykelsti mellem Egå og Egå
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Smedebakken:
300 kr.
Hele byen:
700 kr.

KONTAKT:
Martin Jensen
4087 4512
Carl-Vilhelm
Rasmussen
2069 9637

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

Mølle. Det vi, betyde at flere vil cykle
til Egå, Aarhus m.m.
Forslaget blev vedtaget.
Cykelrute til Hortshøj
Landsbyforum skal arbejde for at cykelruten, der i dag slutter ved Egå Kirke,
forlænges til Hjortshøj Station.
Forslaget blev vedtaget.
Valg til bestyrelsen
Karen Woer ønskede ikke at genopstille, men ville gerne fortsætte som kasserer. Bestyrelsen er i perioden blevet forstærket med Jorun Clausen Lobach. De
nyvalgte suppleanter er Turi Kjestine
Meyhoff og Gunnar Boye Olesen.
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Helhedsplan, lokalplaner,
børnefamilier, Østergaard,
trafik, landbrug, huspriser,
Andelssamfundet, Letbanen,
indkøbsmuligheder…
Af Jesper Odde Madsen
Man kan godt blive træt af at høre
om planer, paragraffer og politikere.
Men det holder aldrig op – heller
ikke her i bladet. Og jeg ved godt
hvorfor: Der er hele tiden nogle her i
byen, der bare VIL snakke om alt det
der, og som bliver ved med at rende til
møder, diskutere, komme med forslag
og kritisere kommunale udspil. Samt
naturligvis at gøre hvad de kan for at
det hele bliver omtalt i dette blad, som
gudhjælpemig havner både i postkassen
og i Brugsen, så man ikke slipper for at
læse det!
Tænk nu bare, hvis vi ikke skulle
trækkes med alt det der… Hvis kommunen gjorde sit arbejde og vi andre
passede vores? Hvad så?
Ja, så boede vi i en hyggelig lille
soveby, hvor vi kunne nøjes med at
diskutere vejrets luner og Letbanens
forsinkelser. Så slap vi for at høre om
den kommunale arkitekt Per Lüch-

temeier, som talte om sammenhæng
og identitet på generalforsamlingen i
Landsbyforum.
Og sandsynligvis slap du også for at
læse dette, for hvad skal man dog med
et blad, når alle har DR og Netflix og
der i øvrigt aldrig sker en brik? Og når
der aldrig sker noget, hvorfor i alverden så bo i en røvkedelig by?
Men tilbage til virkeligheden: Hjortshøj er blevet populær hos folk, der
leder efter et sted at bo. Og det er naturligvis fordi der foregår en hel masse
i byen, fordi der er gang i kulturen, i
foreningerne, i Viruphuset, på skolen
og i kirken.
Det kan godt være, at vi ikke altid er
enige med politikerne, men de ved vi
er her, og at vi giver dem kamp til stregen, når det gælder byens ve og vel. Vi
er det stik modsatte af en soveby, og det
er netop derfor det aldrig holder op:
Helhedsplan, lokalplaner, børnefamilier, Østergaard, trafik, landbrug…
God sommer!

9/12 side (3/4 side): 1275,Hel side: 1300,DEADLINE for næste blad er
d. 15/8 2022
Mail til redaktionen sendes til:
Lars Bødker Smitt
8530lasu@gmail.com
Bladet udkommer
4 gange årligt omkring
5.3, 5.6, 5.9 og 5.12
FORSIDEN
Børnehaven “Kernehusets” ledere siden starten i
1972: Lene Dagø, Bettina Kofoed Laursen, Steen
Vester, Susanne Yde, Anni Rydahl. Foto Poul
Nyholm

The Tarantino Twist spillede koncert i Viruphuset. Foto: Poul Nyholm
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Festival i det grønne
Af Jesper Odde Madsen
Kan I huske det, tilbage i 2015?
Musikken på søscenen, Tonny Trifolikum og børnene, stemningen når
mørket falder på, litteraturscenen,
de hyggelige madboder – og måske
glæden ved at være frivillig hjælper?
Folkene i AIH’s gamle festivalgruppe

har mod på at tage en tørn mere, aktiviteterne er flyttet væk fra selve bogrupperne, og der er kommet et samarbejde op at stå med både Skraldecaféen,
Viruphuset samt den nye forpagter af
husets café, Rune.
Der vil være madboder ved Petersborg, der vil være tre scener og en
lille scene i børneteltet, der er hønseskidning, og der kommer tivoli med
lykkehjul. Musikken er varieret, så der
bliver noget at lytte til, uanset om man
er 6 eller 60 år. Alt i alt en festival for
hele familien.
Man kan se programmet på www.
hjortshøjfestival.dk, og her kan man
også finde priserne - denne gang skal
der ikke samles penge ind til Fonden
Vimby, det skal blot løbe rundt.
Får man lyst til at være frivillig,
klikker man sig ind på den samme
hjemmeside.

Hjortshøj Festival 2014. Foto: Poul Nyholm

”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
Hjortshøj Festival 2014. Foto: Poul Nyholm

v/ Helle Vagnsø Wengel
Hjortshøj Stationsvej 26C
Mobil nr 21425334
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Hjortshøj kan vokse med op til 30 procent
Projektleder Per Lüchtemeier, Teknik og Miljø ved Aarhus Kommune, gav bud på kernepunkter for
Hjortshøjs udvikling. Han leder arbejdet med Helhedsplanen for byen.
Af Jes Lemming og Lars Bødker Smitt
Den længe ventede Helhedsplan for
Hjortshøj er endelig ved at være på
trapperne. Før sommerferien sendes
planen til intern høring, og til efteråret, sandsynligvis oktober, gennemføres den offentlige høring, hvor alle
kan give deres besyv med.
Det var beskeden for arkitekt Per
Lüchtemeier fra kommunens afdeling for Teknik og Miljø, da han som
projektleder for helhedsplanen havde
sagt ja til at fortælle om arbejdet med
helhedsplanen på generalforsamlingen
i Landsbyforum.
Så langt så godt
Hvad helhedsplanen vil indeholde af
forslag til forandringer i vores lille
by, kom projektlederen af forståelige
årsager ikke præcist ind på, og især var
han følsom omkring planerne for byens
hjertebarn - Østergårdsparken. Men
han gav nyttig indsigt i, hvilke prioriteringer og udviklingsspor, Aarhus
Kommune anlægger for en oplandsby
som Hjortshøj.
- Helhedsplanen er et forsøg på at
skabe sammenhæng i byen. Ikke alene
fysisk, men også i forhold til, hvad I
har og vil med byen og hinanden. Det
handler om at ramme byens identitet
og historie, sagde projektlederen.
Der skal bygges
I kommunens optik ligger det helt fast,
at Hjortshøj skal være større. Der er jo
nemlig masser af tegn på, at byen trækker folk til, ikke mindst børneforældre.
Over en årrække kan byen ventes at
vokse med 5-600 boliger svarende til
en vækst i beboertallet på cirka 30
procent.
Og det selv om Hjortshøj tidligere i
år blev pillet ud af det forslag til Temaplan for alle Boligtyper, som blandt
andet omfattede en del af andelssamfundets landbrugsareal.
- At Hjorthøj blev pillet ud af temaplanen betyder ikke, at der ikke skal ske
byggeri her, kun at byggeriet i Hjortshøj skal behandles som en del af helhedsplanen, oplyste Per Lüchtemeier.
Hvor og hvordan byggeriet skal ske,
bliver ud fra en kombination af en lang
række hensyn, men så vidt muligt

Per Lüchtemeier fra kommunens afdeling for Teknik og Miljø Foto: Poul Nyholm

med lokal deltagelse i udformning af
lokalplaner. Bl.a. vil det veje tungt, at
der ikke ønskes forøget trafik i midtbyen.
Stationspladsen
Per Lüchtemeier udpegede en række
steder i byen, som han mener, kunne
fungere bedre, end de gør nu. Han
pegede specielt på stationspladsen, som
burde være byens hjerte og livsnerve,
men som i arkitektens øjne ikke fungerer som sådan.
Han mente, at arealet mellem
Hjortshøj Stationsvej og banen eventuelt kunne udnyttes til erhverv og
boliger og dermed skabe mere aktivitet
og liv i hele området.
Den lange og smalle Hjortshøj Møllevej blev også udpeget som en uheldig
og farlig del af byen. Den kunne lægges
om i en større plan for området, som
var mere i tråd med det krogede gademiljø, som er et særpræg for byen.
- Man kan spørge, om FDF-huset ligger det optimale sted, lød en overvejelse

fra projektlederen.
Han pegede selv på det betontunge
regnvandsbassin som en skamplet midt
i byen. Han oplyste, at Århus Vand,
der ejer bassinet, har overvejelser om
en anden løsning end det nuværende
bassin, men afventer den endelige plan
for området.
- Men i øvrigt vil der være behov
for 3-4 nye regnvandsbassiner i byen,
tilføjede Per Lüchtemeier.
Den tidligere Statoil-grund, der nu
ejes af Coop og ligger ubebygget, er
der måske en ny fremtid for. Ifølge
Per Lüchtemeier arbejdes der med et
projekt for området.
Projektlederen efterlyste en løsning
for den forbudte baneovergang ved
Kankbølle, som er meget farlig, fordi
letbanen dér kører med høj hastighed.
Og her fik han straks et forslag med
hjem, nemlig om etablering af en ny sti
fra det forbudte sted langs den vestlige
side af banen over til baneoverskæringen på Sortemosevej, hvor man kan
krydse banen forsvarligt.
5
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Fra Hjortshøj og ud i verden
Street-art kunstværket The Traveller dækker bagsiden af Viruphuset
Af Lars Bødker Smitt. Foto: Poul Nyholm
Verden er fuld af overraskelser.
For folk i Hjortshøj – og alle andre
steder fra – som endnu ikke har set
bagsiden af Viruphuset venter der en
overraskelse, nemlig det kæmpestore
street-art værk The Traveller.
Det 432 kvadratmeter store værk blev
skabt i løbet af en råkold og til tider
regnfuld uge i foråret af Isaac Ma-

Rasmus Balstrøm

lakkai fra Spanien og danske Rasmus
Balstrøm, der begge er internationalt
kendte kunstnere inden for street-art.
Forinden var der påført grunder
på hele fladen, og de to kunstnere
var mødtes med de ældre elever fra
Virupskolen for at høste inspiration
til værkets tema, som skal ses som en
fælles og åben fortælling om at rejse ud
fra barndommens fælles sted til at det
ukendte og spændende.
Forandret for altid
Værkets hovedfigur en ung pige med
ildrødt hår, der i modvind mod venstre
bærer sin fortid i en bylt på en stav
over skulderen. Og bag hende ligger
det lokale Hjortshøj med legoklodser,
kirken på bakken, de små gader og
Viruplund ved stationen. To fantasifugle på spidsen af staven guider hende ud
i livet.
Men de to fugle bidrager også til grafisk balance i billedet, påpegede de to
kunstnere, da de aftenen før ferniseringen fortalte interesserede om værket.
Rasmus Balstrøm fortalte lidt om sin
holdning til værket:

- Det kan tolkes på mange måder,
måske som mindet om en god tid og
barndom, sagde Rasmus Balstrøm.
- Men det vigtigste for mig er, at den
væg, der før var grå beton, nu står som
et billede, som folk ser og oplever: De
spørger måske, hvad, hvorfor? De taler
om det. Og det vil ske hver dag ud i
fremtiden, vi har ændret det sted for
altid. Det er fantastisk at tænke på!
Finansieret lokalt
Initiativet til værket på bagsiden af
Viruphuset er taget i et samarbejde
mellem Virupskolen, Viruphuset og
Kulturforeningen HØJ. Kurator for
værket er kunstbureauet Kolossal.
Regningen for værket er betalt ved
hjælp af en donation på 250.000 kroner
fra Kirsten og Gunnar Fonden og dermed er finansieringen helt lokal, idet
fonden blev skabt af Kirsten Overgaard
Hjortholm Olsen og Gunnar Steen
Jacobsen, der ejede Hjortshøjlund og
derfra drev Bichel Vine. De døde begge
i 2016 og ligger begravet på Hjortshøj
kirkegård.

6

FIH nr. 148.indd 6

19.05.2022 12.15

The Traveller

Isaac Malakkai
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Kernehusets 50 års fødselsdagsfest blev behørigt fejret med mange gæster. Foto: Poul Nyholm

Børnehaven “Kernehuset” runder 50 år
Af Jes Lemming
“Kernehuset” som i dag hedder “Det
selvejende dagtilbud børnehaven
Kernehuset” fyldte den 1. april i år
50 år.
Personalet havde inviteret alle
nuværende og tidligere børn og deres
forældre til at fejre begivenheden med
kaffe og kage og underholdning for
de mindste. Mange nuværende forældre var mødt frem. En del tidligere
forældre var også mødt op og var ivrige
efter at se, hvordan “Kernehuset” er
indrettet idag.
Fra udflytterbørnehave til børnehaven Kernehuset
- Børnehaven hed, da jeg trådte til som
leder 1. august 1971, “Sct. Lucas Sogns
Udflytterbørnehave”, fortæller Steen
Vester, der var børnehavens første
leder. Børnene kom udelukkende inde
fra Århus, men på den tid flyttede der
mange børnefamilier til Hjortshøj og

de havde brug en pasningsmulighed.
- I løbet af vinter/forår forberedte vi
overtagelsen af børnehaven med valg af
en ny bestyrelse. Jeg foreslog den nye
lokale forældrebestyrelse ”Kernehuset”
som det nye navn, et symbol på noget,
der spirer og gror. Det blev vedtaget, og
den 1. april 1972 startede børnehaven
Kernehuset, fortalte Steen Vester, da vi
mødte ham til jubilæet.

LEDERE AF KERNEHUSET
GENNEM 50 ÅR
Steen Vester:

1972 - 1980

Lene Dagø:

1980 - 1991

Anni Rydahl:

1991 - 2010

Susanne Yde:

2010 - 2015

Bettina Kofoed Laursen: 2015 Kage var der naturligvis også. Foto: Poul Nyholm
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DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE
JUNI • JULI • AUGUST 2022

Læs mere om vores aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk

BIOGRAFAFTEN
UDVANDRERNE
Tirsdag 16. august 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 ”Udvandrerne”. Læs mere om køb af billet på kirkens
hjemmeside.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

ÅBEN KIRKE
Lørdag 18. juni kl. 9.00-13.00
Denne lørdag åbner vi endnu en gang sognegård, kirke
og kirketårn for at byde på en omgang morgenkaffe,
morgensang, frokostpølse og måske et udblik over
Hjortshøj Festival den samme dag.

Illustrator: Charlotte Dichmann Jensen

SOMMERKIRKE
Mandag 27. juni-torsdag 30. juni kl. 8.30-15.00
I Hjortshøj Kirke indbyder vi igen i går til sommerkirke
for alle de børn, der går i 3.-5. klasse. I år går vi på
opdagelse med Ronja og Birk. HUSK TILMELDING til
Søren Christensen bogu@hjortshoejkirke.dk

AFTENSTRIK
Mandag 15. august kl. 19.30
Kalder alle strikkeglade sind i Hjortshøj – både
nysgerrige nybegyndere og garvede
garnentusiaster. Sognegården åbner til aftenstrik
ved vært Mette Korsgaard Djernes.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

GUDSTJENESTER I JULI
SØNDAGSKONCERT
KAARE NORGE
Søndag 14. august kl. 15.00
Kaare Norge er ved siden af sin berømmede
koncertvirksomhed i et stort klassisk og populærmusikalsk repertoire også aktiv som en engageret og
beundret billedkunstner. Ved denne søndagskoncert
præsenteres begge sider af Kaare Norges virke. Efter
koncerten er der fernisering i sognegården.

I juli måned sammenlyser vi gudstjenesterne med
Egå, så der skiftevis er gudstjeneste i Hjortshøj og
Egå Kirke.
Præster: Gunilla Nygaard Knudsen (GNK) og
Charlotte Krog Brandbyge (CKB)
Søndag 3. juli kl. 11.00 i Hjortshøj Kirke v/ CKB
Søndag 10. juli kl. 11.00 i Egå Kirke v/ GNK
Søndag 17. juli kl. 11.00 i Hjortshøj Kirke v/ GNK
Søndag 24. juli kl. 11.00 i Egå Kirke v/ GNK
Søndag 31. juli kl. 11.00 i Hjortshøj Kirke v/ CKB

HJORTSHØJ KIRKE • SMEDEBAKKEN 14 • 8530 HJORTSHØJ
Hjemmeside: www.hjortshoejkirke.dk • Facebook: fb.me/hjortshoejkirke
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Vimby Høkeren
Friskbagt rugbrød - bagt på ren rug, koldhævede surdejsbrød, tirsdagstærter m. spinat og løg, fredagsrosmarinbrød,
lørdagskringle.
Byens berømte hindbærsnitter m. mandelmel,
citron-birkeskage, cookies.
Bagt uden gluten tilbyder vi tirsdag til 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,

Åben

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

14-18
14-18
14-18
14-18
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
Lej Petersborg til kursus, fest eller andet. Kontakt: petersborg116@gmail.com
Ang. forplejning - forespørg på bageri@vimby.dk

ØKOLOGISK HØSTMARKED d. 4. SEPTEMBER
Facebook: Vimby Høkeren og økologisk bageri
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få besked om de gode tilbud:
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
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 BANKO HVER TORSDAG
 UDLEJNING
Smedebakken 8 . 8530 Hjortshøj

Tlf. 86 22 14 89

 ARRANGEMENTER
 JULEMARKED

www.hjortshoejforsamlingshus.dk

SMEDEBAKKENS AUTO I/S
SMEDEBAKKEN 1
8530 HJORTSHØJ
TLF. 86 22 63 66
Tilsluttet Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark

HJORTSHØJ

o_2014.indd 1

PER JØRGENSEN

ANLÆGSGARTNER
BROLÆGGER
Nyanlæg
Vedligeholdelse
Brolægning
Beskæring
Træfældning
Snerydning

TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING

TINGHØJVEJ 112

Frode
Frode Nielsens
Nielsens Efterf.
Efterf. ApS
Aps
Risvangsvej 30, Hårup - 8530 Hjortshøj
Hundkærvej 3B - 8530 Hjortshøj
Tlf. 86 22 04 68 - Fax 86 22 95 92
Tlf. 86 22 04 68 - Fax 86 22 95 92
www.hjtsdk.dk

Tlf.: 8622 7060
Mobil: 2126 0235

Kankbølle
21-01-2014 23:42:25
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Hjælp til alle
computer
problemer.

HUS TIL LEJE
Flot villa på 187kvm - Gammel Kirkevej.
Udlejes pr.1.Aug - lejeperioden op til 3år.
6 værelser - 2 badeværelser - Lyst køkk alrum 43kvm
Beliggende på en privat vej og med flot, privat have
kr.13.400,00 eks forbrug.
Henvendelser/mere information: tlf. 21298614

Mikael Hermansson
Hjortshøj
www.vfcomputing.dk
Telefon: 30 11 24 56
300 kr/time.
Vi aftaler en maks pris.
Også hjemme hos Dem.

LANDSBYLIV I HJORTSHØJ EN FORENING FOR ALLE I HJORTSHØJ
LandsbyLiv støtter initiativer i heLe byen, der fremmer det gode Liv
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Årstidsfester - i samarbejde med Fællesrådet Landsbyforum
Landsbylivs Genbrugsbutik - i samarbejde med Vimby
Naturgruppen - Vild med vilje
Fantastisk Fredag - en cafe for hele byen - samarbejde med Vimby
Pop Up Hjort
Fiksecafe - i samarbejde med Vimby
Håndarbejdshuset - i samarbejde med Vimby
Festihvalerne - Kunst i Hjortshøj
Teater i Byparken og Teater i Hjortshøj
Multihusfonden - stiftet i samarbejde med Multihusgruppen
Fonden Vimby - stiftet i samarbejde med Andelssamfundet i Hjortshøj

Alle aktiviteter er baseret på et tæt samarbejde med frivillige.
Se vores nye hjemmeside www.landsbyliv.dk
Skriv til: elisabeth@landsbyliv.dk, hvis du er interesseret.
Landsbyliv bestyrer også Landsbypuljen, som er overskuddet fra
Genbrugsbutikken, og kan søges af medlemmer,
til kulturelle aktiviter.
Støt foreningen og meld dig ind.
På den måde bidrager du til det gode liv i din by.
Et medlemsskab koster kr. 125,- årligt.
Du kan indbetale på mobilpay: 79087 – husk navn og email.
Eller på bankkonto i Merkurbank
reg nr. 8401 konto nr. 1102617.
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Til fælles kamp for Østergårdsparken
byparken i fremtiden. Men der er plads
til langt flere ideer fra aktive deltagere
i byen.

Elise Markersen og Søren Nicholson er medstiftere af foreningen Bevar Østergårdsparken. Foto: Lars Bødker Smitt

Bevar Østergårdsparken hedder
en nydannet forening, som vil
holde politikerne op på deres
valgløfter og realisere visionen
for en bypark for alle.
Af Lars Bødker Smitt
Hvad er fremtiden for Østergårdsgrunden? Af flertallet af byens
borgere er det skønne område for
længst døbt Østergårdsparken, og
netop en park skal det også være i
fremtiden.
I hvert fald hvis man spørger den
gruppe af ihærdige borgere, der nu har
stiftet foreningen Bevar Østergårdsparken – alene med det formål, som er
foreningens navn.
De er meget bevidste om, at kommunen inden længe udsender sit forslag
til Helhedsplan for Hjortshøj, hvor
der især er spænding om kommunens
vision for det omstridte areal, hvor
Østergård engang lå.
- Netop nu er det meget vigtigt for
os, at vi bliver synlige i forhold til
både kommunen og for byen, for vi vil
naturligvis gerne have flere aktive med,
forklarer Elise Markersen, der i flere
år har arbejdet i den lokale gruppe for
bevarelse af parken.
Politisk pondus
- Vi er overbeviste om, at vi opnår en

større politisk pondus ved at skabe
foreningen som samler kampen for at
bevare byparken. Men vi samarbejder
naturligvis gerne med byens andre
foreninger og aktive om sagen, siger
Søren Nicholson, der også er aktiv i
foreningen.
Den nystiftede forening arbejder på
to fronter. Først og fremmest er målet
at få ændret status for området for at
undgå byggeri, og dernæst at fremkomme med en visionær plan for fremtidens Østergårdspark.
Men de to ting hænger sammen i
et parallelt forløb, idet en visionær og
bæredygtig plan fra byens egne borgere
kan bidrage til at overbevise byrådspolitikerne om, de bør vælge bypark frem
for boligbyggeri på området.
- For os er det enkelt, og det bør det
også være for politikerne. Vi ønsker
at skabe et åndehul, hvor natur og
mennesker mødes til kultur, fri leg og
fritidsaktiviteter, siger Søren Nicholson.
- Det er jo helt i tråd med tidsånden
om hensyn til klima og miljø. Faktisk
synes jeg, at vi blot går kommunens
ærinde ved at bevare Hjortshøj som
et sted, hvor det er dejligt at bo, hvor
borgerne selv skaber aktiverne. Det er
også, hvad vi så med Viruphuset.
Ud over selve den skønne natur
nævnes et amfiteater og en byggelegeplads som elementer, der kunne indgå i

Husk jeres løfter!
Hvis man tænker tilbage til vælgermødet på Virupskolen op til kommunalvalget i 2021, skulle sagen være afgjort.
Her udtrykte partiernes kandidater
nærmest udelt opbakning til at droppe
planerne om byggeri på Østergårdsgrunden og at følge borgernes ønske
om en bypark.
Det er nu, det skal vise sig, om disse
udsagn var løs valgsnak fra håbefulde
politikere eller udtryk for faste holdninger.
- Jeg håber da, at vi er ved at sparke
en åben dør ind. Men vi kan ikke være
sikre på noget, siger Søren Nicholson.
Efter kommunalvalget sendte aktivitetsgruppen en lykønskning til de valgte i udvalget for Teknik og Miljø med
en klar påmindelse om deres valgløfter
om Østergårdsgrunden på valgmødet i
Hjortshøj. Og det er givetvis ikke sidste
gang, at udvalget hører fra foreningen
Bevar Østergårdsparken.
Indtil videre nyder foreningens medlemmer foråret i parken, hvor rødbøgen, valnøddetræerne og andre vækster
har udfoldet deres løv, og hvor spredte
blomster minder om tiden som en stor
og frodig have. Den stemning vil de
gøre alt for at bevare.

ØSTERGÅRDSPARKEN
Bliv medlem af gruppen ”Østergårdsparken” på Facebook med information og nyt
om Bevar Østergårdsparken.
Foreningen holder ordinær generalforsamling onsdag den 22. juni kl. 19-21 i
Æblehuset ved Østergårdsparken.
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HØJ på kunst og kultur
Kan man virkelig gå til kultur som fritidsinteresse
i Hjortshøj?

Hvordan er sammensætningen af
nye som erfarne folk fra Hjortshøj?
- Idag er der 7 personer i HØJs bestyrelse og nok 50 medlemmer, og det
startede med en lille overvægt af af forholdsvis “nye” i byen. Det er fint med
en blanding, fordi det giver et samspil
af friske kultur-kræfter og erfarne
kultur-kræfter, som kender Hjortshøj
og de mange initiativer i byen. Jeg har
altid selv drømt om en klub hvor man
kunne gå til kultur - altså en kulturklub, hvor man kan mødes og snakke
om al mulig kunst og kultur, og det er
netop den samling og det netværk som
vi gerne vil tilbyde alle i Hjortshøj. Nye
som gamle i byen.

- Vi skal bakke op og sikre, at folk der vil noget med
kultur kan få adgang til hjælp, netværk og ressourcer, siger Mikkel Ottow. Foto: Poul Nyhom.

Af Johan Jensen
Kulturforeningen HØJ er klar med
netværk og hjælp til endnu mere
musik, dans, teater, litteratur, film,
streetart og anden god kunst og kultur i Hjortshøj.
Men hvordan fungerer HØJ og hvad
er tankerne bag? Som tilskuer eller
publikum til alverdens god kunst og
kultur i Hjortshøj gennem mange år,
så blev jeg nysgerrig på hele ideen med
en kulturforening og måtte simpelthen
fange en fra HØJ. Jeg har selv gået til
både sejlsport, badminton, violin, atletik og floorball. Jeg har aldrig “gået”
til kultur. Kan man det? Jeg fangede
Mikkel Ottow i solen på hans terrasse
med en god kop kaffe.
Hvad er historien om HØJ?
- Jeg er også med i støtteforeningen for
Viruphuset, hvor vi blandt andet har
lavet “Guldhjorten”, sensommerfesten
samt brandshoppen med tøj og muleposer. Vi støtter Viruphuset og kunne
med tiden se, at huset var ved at være
klar til aktivitet. Virup IF var klar til
en masse idræt, men der manglede en
stemme og en gruppe for kulturens
brug af huset. Vi der stiftede HØJ ville
spejle os i idrættens stærke organisering og struktur med frivillige, for den
slags har kulturen også brug for, for at
kunne stå stærkt. Vi måtte også have
14
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den her viden til at fundraise lige så
godt, som man kender det fra idrættens
verden. I dag har det bl.a. resulteret
i koncerter, et klaver til kultur-salen,
konceptet Kulturaftener i Viruphuset
samt det store vægmaleri på Virup
Huset.

en forening for dem som havde lyst til
at være frivillige inden for kultur og
kunst.
Og så rykkede I ind i Viruphuset?
- Ja, og særligt i “Kultursalen”, som er
det sted hvor man kan dyrke kultur på
samme måde som idrætten har hallen
til idræt. For os er det også vigtigt at
fonden og støtteforeningen Virup Huset
har en kulturforening som den kan
spørge om de emner og projekter som
har med kunst og kultur at gøre på
samme måde som Fonden Virup Huset
kan spørge Virup IF om alt vedrørende
idræt. Og netop en kulturforening som
kan samle en masse gode kræfter som
en sund medspiller til idrætten. Virup
Huset kunne hurtigt bare blive idræt,
men med den her fælles kultur-indsats,
så får vi også en god opmærksomhed
på kulturen i huset, når det handler
om penge, indflydelse og netop opmærksomhed på at give musik, teater
osv. bedre rammer for udfoldelse.
Hvordan fik I gang i kulturnetværket?
- Vi startede med en lille flok, som alle
er professionelle kulturfolk inden for
blandt andet teater, musik og litteratur.
Dem bor der mange af i Hjortshøj. Vi
har masser af erfaring med at arbejde
med fundraising og kulturprojekter, og
vi vidste fra starten, at vi måtte bruge

Hvad drømmer I så om i klubben?
- Vi skal ikke drifte og lave en masse
fast arbejde til os i bestyrelsen. Men
vi skal bakke op og sikre, at folk der
vil noget med kultur kan få adgang til
hjælp, netværk og ressourcer. Vi ved
som sagt en masse om at søge penge til
kultur, og vi har mange gode kontakter, og den viden vil vi gerne udbrede,
så flere kan bruge det. Og bl.a. arbejder
David fra bestyrelsen på et overblik
over de forskellige kultur-kontakt-personer her i Hjortshøj, så det er nemmere at få sine ideer ud. Vi vil også
arbejde for, at Viruphuset bliver et
professionelt spillested, vi drømmer om
en “kunst-sti” fra Virup Huset til Andelssamfundet og så snakker vi om et
kulturelt-økosystem, hvor der både er
øvelokaler og scener til al slags kunst måske i nye bygninger.
Vi lukker snakken ned og kommer
videre i hverdagen med gymnastik og
diverse. Jeg har fået et bedre indblik i
HØJ, som en kulturklub. Noget jeg kan
gå til, ligesom jeg går til floorball om
mandagen i Virup Huset. Jeg glæder
mig allerede. Vil du være med?

FAKTA OM HØJ
I HØJ’s vedtægter står der bl.a. at formålet
er at dyrke og deltage i kulturelle og
kunstneriske fællesskaber. Det koster 75
kr. at være medlem. HØJ er også aktiv
på Facebook samt kalender-mails og
hjemmesiden www.højkultur.dk.
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de fleste nok ved, samtalerne med de
pårørende inden begravelsen.
En samtale med præsten er ikke
forbeholdt trofaste kirkegængere eller
medlemmer af folkekirken, for behovet
for sjælesorg kan jo opstå hos os alle.
- Jeg har haft samtaler med mange forskellige slags mennesker. Der
kommer både kulturkristne, fromme
faste kirkegængere, hippier, ateister
og asatroende. De fleste befinder sig
”midt i livet”, men jeg møder også både
unge og 80-årige. Generelt ser jeg flest
kvinder, og det gælder jo også i kirken.
- Det er min erfaring, at folk har
forskellige tærskler for det med at kontakte en præst. I kirken og våbenhuset
er det nok relativt nemt, i sognegården
lidt sværere, og foregår det i præstegården, kan det føles mere grænseoverskridende, fordi man oplever at træde ind i
et intimt rum.

- Min opgave er ikke at føre dig et andet sted hen, og samtalen foregår på dine præmisser, siger Morten.
Foto: Jesper Odde Madsen

Samtalen om de svære ting
Nogle gange har man bare brug for én, der lytter og forstår – i al
fortrolighed. Og uanset hvad man tror på, er det altid muligt at få en
snak med præsten. For når det gælder sjælesorg, er den gode samtale
det vigtigste
Af Jesper Odde Madsen
Der er noget, der ikke spiller, der
er grus i det mentale eller åndelige
maskineri. Du føler dig alt andet
end glad og lykkelig. Og der, lige
uden for Brugsen, står han ved siden
af sin cykel – iført helt almindeligt
tøj og ikke præstekjole.
- Dav, Morten præst, har du tid et
øjeblik? Og det har han. I trækker lidt
væk og får en snak.
Vi ved det jo godt. En præst har
mange andre gøremål end gudstjenester, dåb, bryllupper og begravelser. En
del af dette mere usynlige arbejde er
det, vi kalder ”sjælesorg”, og det kan
have mange former og årsager.
- Jeg møder par med samlivsproblemer, andre har ondt i livet eller tynges
af sorg eller angst, og nogle har bare
svært ved at finde sig til rette i en
kaotisk verden. Men hvorfor lige gå til
præsten med sine problemer? Ifølge
Morten sker det ofte, at folk lander
mellem to stole.

- Der er nogle emner, man ikke kan
snakke med venner og familie om, men
som på den anden side heller ikke er
så alvorlige, at man skal tale med en
psykolog. Og står man med sådan et
problem, er der nogle, der vælger at tale med præsten, som på en måde ligger
midt imellem.
Livets dilemmaer
- Jeg er jo hverken terapeut eller sagsbehandler, og min opgave er ikke at
føre dig et andet sted hen. Det foregår
på dine præmisser, men ofte efter modellen, at jeg lytter, at vi taler sammen,
og vi måske slutter med et fadervor
eller en bøn, hvis jeg kan mærke, at det
passer i situationen, siger Morten.
Foruden samtalerne om personlige
problemer og livets dilemmaer, kommer Morten naturligvis gerne hjem
til et sygeleje eller dødsleje, hvis de
pårørende beder om det. Måske er der
behov for flere besøg, og hvis sproget
er væk, bliver det mere ritualer end
egentlig samtale. Dertil kommer, som

Frihed og rodløshed
Men har man sagt ja til en samtale
hjemme i Mortens præstekontor, har
man også chancen for at få en dyb og
god snak i hyggelige omgivelser.
- Den klassiske ramme for en længere samtale er jo her i præstegården, og
der er faktisk mange, der kommer med
store eksistentielle spørgsmål med en
hældning over i det åndelige - også i en
tid med præstationskultur, krig, corona
og klimaproblemer. Og det kan skabe
grobund for en grundlæggende angst,
siger Morten.
- Her har vi på en måde alle brug
for sjælesorg, vi er overladt til os selv,
samtidig med at vi lever i en verden
med krav, skærme og andre ydre påvirkninger.
- Det stiller store krav, at der er et
grundvilkår, som hedder: Vi skal selv
skabe mening, og den er ikke veldefineret på forhånd. Det er ikke som i
gamle dage, hvor det hed ”skomager,
bliv ved din læst” eller ”guds vilje ske”.
Nu har vi friheden, og det er en udfordring for det moderne menneske, som
lever under nogle meget mere rodløse
vilkår.
- Men uanset hvad man tror på, tror
jeg, at kirken kan have en vigtig funktion på det menneskelige plan. Kirkegang og gudstjeneste kan for mange
være et godt middel i en hverdag med
mange udfordringer. Her skal man
ikke præstere, her stiller vi ingen krav.
Man kan skrive til Morten på morten@
skovsted.dk.
En præst har tavshedspligt.
15

FIH nr. 148.indd 15

19.05.2022 12.15

Det sker
i Hjortshøj
Gang i musikken
Viruphuset er kommet godt fra
start i forårets løb – også hvad angår
musikken. Det er vel at mærke
ikke blot lokale kunstnere, men
også udenlandske bands, der gæster
Hjortshøj.
Flere koncerter har været udsolgt,
og der har også været mange spisende
gæster i cafeen i tilknytning til koncerterne.
Camilla Munck havde i 2021 sin
soloalbumdebut med albummet Aeon.
Tidligere har hun bl.a. lavet musik
i countrybandet Wynona og duoen
Munck/Johnson.

Mad og gæster
Cafeen er nu for alvor kommet i gang,
ikke mindst på grund af de mange møder, koncerter og andre arrangementer,
der siden marts har trukket folk til Vi-

ruphuset. Skal man tro cafeens gæster,
er både maden og stemningen i top.
Forpagter Rune Hardlei har fået nok
at se til, og han ser ud til at kunne
lide at lave mad og servere for byens
borgere.

Ny journalist på FIH

The Tarantino Twist Show er ikke blot
et band, men et totalteater, med dansere, skuespillere, sangere og musikere,
som gengiver og fortolker scener fra
Tarantinos film.

Redaktionen byder velkommen til
Johan Jensen som ny skrivende medarbejder på bladet.
Johan udtaler:
- Jeg hedder Johan og er pænt glad
for tekster og vores lokalsamfund. Jeg
kender byens udvikling gennem 18
år og ønsker at bidrage til, at vi alle
kender til de mange gode indgange
til kultur, arrangementer og samvær.
Både børn, unge og voksne. Og så er
mine sko glade for de mange veje og
stier omkring byen.

STRIBEN - af Esben Würtz Sørensen
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