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Forslaget til Helhedsplan for 
Hjortshøj afventes med spænding 
af bestyrelsen for Landsbyforum. 

Af Lars Bødker Smitt.

Helhedsplanen!
Så kort lyder svaret fra hele bestyrel-

sen for Landsbyforum på spørgsmålet 
om, hvad der bliver den vigtigste opga-
ve i det kommende år. Og bestyrelsen 
venter med tilbageholdt åndedræt på 
forslaget til helhedsplanen, som skulle 
være lige på trapperne.

I særdeleshed er der naturligvis 
spænding om fremtiden for Østergårds- 
parken. Vil kommunen fortsat foreslå, 
at der skal bygges boliger i området, 
eller får området lov til at bestå som 
bypark? Og hvor vil man i øvrigt fore-
slå udstykning til de 5-600 boliger, som 
ventes bygget inden for de kommende 
år?

Men mange andre detaljer i forslaget 
vil kunne afføde debat i lokalområdet.

Jobbet hedder Helhedsplan

Bestyrelsen
En nyvalgt bestyrelse for Landsbyforum 
er i arbejdstøjet og klar til at behandle 
forslaget til helhedsplan.

De nuværende aktive i bestyrelsen, 
hvoraf flere er suppleanter, er:

Else Mikél Jensen (71). Bor i AiH. 
Betegner sig som aktivist og arbejder 
desuden som spansk tolk.

Mærkesag: At Hjortshøj bevarer sit 
landsbypræg og er et sted med grønne 
samlingssteder for børn og voksne. Go-
de stier til cyklister og fodgængere.

Turi Kjerstine Meyhoff (40). Selv-
stændig. Bor på Sastrupvej. 

Mærkesag: At Hjortshøj udvikles 
som en grøn by med plads til natur og 
rekreative åndehuller - og som en by 
for cyklister og fodgængere.

Bjarne Søndergaard Bendtsen (52). 
Gymnasielærer. Bor på Hastruptoften 
og er mangeårig formand for bestyrel-
sen.

Mærkesag: At byplanlægningen og 
byudviklingen både tager hensyn til 
klimaudfordringerne og til borgernes 
ønsker og behov-  det vil bl.a. sige at 
indtænke mødesteder i planerne. 

Gunner Boye Olesen (61) Civ. ing. i 
organisationen Vedvarende Energi. Bor 
i AiH

Mærkesag: Klima, energi og miljø, 
herunder godt lokalmiljø.

Jorun Clasen Lobach (57). Sprogun-
derviser, bor på Svinget. 

Mærkesag: At Hjortshøj kan bevare 
sit helt særlige landsbyliv, samtidig 
med at byen vokser.

Bestyrelsen er fra venstre: Jorun Clasen Lobach, Turi Kjerstine Meyhoff, Gunner Boye Olesen, Else Mikél Jensen 
og bestyrelsens formand Bjarne Søndergaard Bendtsen. Foto: Lars Bødker Smitt
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Redaktørens kommentar

Af Lars Bødker Smitt

Der sker SÅ meget nyt her i byen.
Hjortshøj myldrer som aldrig før 

med nye aktiviteter inden for kultur, 
idræt, foreningsliv, groove og andet sjov 
i gaden. Se blot på dette blad, kære 
læser, og nyd den mangfoldighed af 
tilbud og oplevelser til byens borgere, 
som Viruphuset, diverse foreninger, 
og nu også biblioteket, står klar til at 
indbyde til.

Der synes ikke at være nogen gyldig 
undskyldning for at kede sig i den 
kommende sæson.

Midt i det hele kommer så beske-
den om, at Egnsarkivet for Skæring, 
Hjortshøj og Egå endelig har fundet 
sit blivende sted, og det endda her i 
byen. Arkivet flytter ind i det hus ved 
Virupskolen, som tidligere var skolens 
sundhedshus, tandklinik m.v. og senest 
klubhus for Virup IF.

Efter fem år i flyttekasser og tilfæl-

dige lagerrum kommer byens arkiv – ja 
selve byens historie - til at ligge mindre 
end et stenkast fra både skolen og Vi-
ruphuset, hvor alt det nye sker.

Det er ikke nogen dum placering, 
når man tænker lidt over det. 

For dermed vil skolen kunne bruge 
arkivets materiale i undervisningen 
og dermed skabe lidt jordnær balance 
overfor den svimlende vrimmel af nye 
udtryk og indtryk, som den digitali-
serede verden propper ind i børnenes 
hoveder. 

Her må være basis for et frugtbart 
samarbejde og et samvær hen over 
generationerne med forklaringen om, 
hvad Hjortshøj var og kommer af. Fæl-
les projekter for klasserne og udstillin-
ger om den lokale historie kan man da 
sagtens se for sig.

Jeg husker selv en udstilling på Vi-
rupskolen for år tilbage om det stadig 
uopklarede mord i Hjortshøj i 1907. 
Det var drama på højt niveau!

Egnsarkivet giver balance

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)

Ove Overgaard Nielsen flytter Egnsarkivet. Foto: Poul Nyholm.
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- Det er vigtigt, at man laver 
noget sammen. At man er nys-
gerrig og ikke falder i søvn. Det 
siger Elisabeth Groot, mens hun 
ser tilbage på de mange farveri-
ge kulturbegivenheder, hun har 
været en del af gennem de 37 år, 
hun har boet i Hjortshøj.

Af Jesper Odde Madsen 

- Et af højdepunkterne var da vi i 1999 
havde middelalder-weekend i Hjortshøj 
i samarbejde med skolen og menigheds-
rådet. Det foregik over hele byen, og 
der var rigtig mange mennesker, der 
sluttede op om ideen.

I 1991 havde vi et optog, der hed 
”Generationer”. Der var fest og farver, 
der var mange musikere og dansere, 
og nogle af deltagerne var bønder med 
traktorer.

Vi lavede også andre store farverige 
parader dengang, fx ”Dromomani” i 
2006, som handlede om bevægelse på 

alle planer.
Jeg kan huske vi havde et reb, der 

gik fra parkeringspladsen op til kir-
ketårnet, hvor nogle rappellede ned, 
fortæller Elisabeth.

Kan ikke lade være…
Mange kender sikkert Elisabeth Groots 
ansigt fra diverse begivenheder i nyere 
tid, men hun har boet i byen i mange 
år. Hun er født i Middelfart og kom 
til Århus, da hun var 20. Efter bl.a. et 
ophold på en teaterskole i USA begynd-
te hun at arbejde som freelance danser 
og sanger. 

I dag er hun 62, bor sammen med 
sin mand, Stefan, og parret har to voks-
ne børn. Men der er sket meget, siden 
hun flyttede til byen i 1985.

- Da jeg kom hertil, var det sjovt 
at gå ind i de fællesskaber, der var i 
byen, især fordi jeg kom i kontakt med 
mange af de gamle, der havde boet i 
byen længe. Det er min natur, jeg kan 
simpelthen ikke lade være. 

Samtale med en ildsjæl

Frivillige, farver og fællesskab

Selv gik jeg ind i miljøet med min 
passion for dans, teater og musik, og 
arbejdede med det, jeg kunne tilføje. 

Folkemusik med flere generationer
- Allerede i 70’erne, mens jeg boede i 
Århus og ofte var i Hjortshøj, var der 
et kreativt miljø i byen. Mange af byens 
unge boede i kollektiv, fx Brugsen, 
Højager og Skovly, og de var jo me-
get forskellige fra byens traditionelle 
beboere. 

Men både unge og ældre mødtes 
gennem et åbent folkemusikhus, som 
bl.a. Stefan var med til at lave, og der 
opstod en gensidig respekt, hvor vi blev 
forenet i musikken og dansen. Der 
var i det hele taget en kulturbærende 
udvikling, og det var fx nogle af de 
politisk aktive, der startede bladet ”Folk 
i Hjortshøj”, fortæller Elisabeth.

Også i dag synes jeg det er vigtigt, 
at man laver noget sammen. At man 
er nysgerrig og ikke falder i søvn. Det 
giver mig meget at møde folk, der er 

Foto herover: Poul Nyholm. Historiske fotos: Birgit Balslev og Bjarne Zachrau.
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forskellige fra mig selv, og det er den 
slags oplevelser, der har givet nogle me-
get hjertelige møder. Det at man kan 
lide at samarbejde om noget lokalt bety-
der også noget for udviklingen i byen, 
og min erfaring er, at det er muligt at 
få indflydelse, hvis man selv gør noget 
for det. 

I 1986 startede Elisabeth Dansete-
atret NordenFra, hvor hun har været 
kunstnerisk leder lige siden. Omdrej-
ningspunktet for teatrets arbejde er 
”mødet mellem rødder og avantgarde-
kultur”, og dets varemærke er heste-
vognstrukne kulturkaravaner. Lige 
siden 1997 har de rejst både i Danmark 
og udlandet med karavanerne - sidst i 
2021 med ”Visioner fra vandkanten”, 
en teatertur fra Møn til Blokhus på 750 
km.

- Det er en utrolig dejlig oplevelse at 
”rejse langsomt”, så sjælen virkelig kan 
følge med. Kommunerne køber vores 
forestillinger, og så laver vi kulturelle 
byttehandler undervejs, hvor vi spiller 
teater for de lokale, og de til gengæld 
gør noget for os. For eksempel fik vi en 
skøn sejltur til Læsø, da vi havde en 
forestilling der.

Fantastisk Fredag 
Elisabeth har altid arbejdet med det 
hun brænder for. Hun har ikke været 
”ansat”, men har levet af freelance-jobs 
og projektpenge, i perioder også af dag-
penge. Desuden har hun været kunst-
nerisk leder af diverse kulturprojekter, 
også andre steder end i Hjortshøj.

Fra 2013 var hun frivilligkoordinator 
i Landsbyliv i samarbejde med Fonden 
Vimby og det kommunale botilbud i 
Andelssamfundet, og i 2015-2018 var 
hun projektmedarbejder i Vimby, hvor 
hun havde til opgave at udvikle deres 
socialøkonomiske virksomhed. 

For tiden arbejder hun som frivillig 
i Genbrugsen og Fantastisk Fredag. 
Ingen kan være i tvivl om, at Elisabeth 
holder meget af livet i Hjortshøj, og 
hun keder sig aldrig. 

- Lige nu arbejder jeg på en bog om 
karavaneprojekterne samt en forestil-
ling med Danseteatret. Og herhjemme 
skal vi i øvrigt have renoveret udhu-
set…

Du kan læse mere om Elisabeths arbejde med 
bl.a. gamle nordiske traditioner og ritualer på 
www.nordiskkraft.dk

Schlear som blomsterdronning, optoget startede ved Lokalcentret.

NordenFras tre dansere i front af optoget med over 1000 deltagende Hjortshøjboere.

Sofie Groot på en af kamelryggene. - Jeg ville leje en, men manden der havde kamelerne syntes det var så dejlig 
en begivenhed, at jeg fik nr. to med gratis, siger Elisabeth.
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Ti koncerter i Viruphuset i år og 
ti igen næste år. Det lokale ini-
tiativ bakkes op fra officiel side 
og bæres af masser af frivillige 
kræfter.

Af Bitten Lehmann-Poulsen. Daglig leder i 
Viruphuset

Er der ikke kommet mere livemusik til 
Hjortshøj på det seneste?

Jo, det er der! Og det er der en god 
grund til. Da Viruphuset ansatte den 
daglige leder i multihuset, så valgte 
de mig, fordi jeg tidligere har arbejdet 
med kultur – især koncerter. Det sene-
ste år har jeg arbejdet for, at Hjortshøj 
skulle få sin egen musikscene, et lille 
spillested herude på den anden side af 
Ringvejen, og det er ved at tage form.

Aarhus Kommune, Aarhus Music 
City 2022, Spot Festivalen, Voxhall og 
Statens Kunstfond har bakket op om 
dette initiativ og alle givet et bidrag 

til finansiering af musikken. Nordea 
Fonden har senest doneret midler til 
lydanlæg. I alt har vi således fået over 
300.000 kr. til etablering af et program 
og en scene – det er da meget godt.

Fundamentet på plads
Takket være en udførlig beskrivelse 
af projektet Hjortshøj Live og efterføl-
gende tilsagn fra de respektive parter 
kunne vi kalde os for et honorarstøttet 
spillested, Viruphuset blev også med-
lem af Dansk Live og fik lavet en fast 
samarbejdsaftale med Voxhall, med et 
mål om, at blive skrevet ind i Voxhalls 
regionale spillestedsaftale på sigt. Det 
betyder at hele fundamentet for at have 
et lille – og varigt – spillested i Hjorts-
høj er på plads.

Nogle af hovedpunkterne, når pro-
jektet er blevet beskrevet, har været, at 
der udover at være et generelt kvalitets-
kriterium i udvælgelsen af kunstnere 
også arbejdes med publikumsudvikling, 

vækstlag, unge, forskellige genrer, 
frivillige og diversitet på scenen. 

Det betyder at en masse lokale alle-
rede har involveret sig i alt fra barbe-
manding til booking, teknik og PR, 
at navnene, som præsenteres, er nøje 
udvalgt og at alle – også de unge – er 
med til at få indflydelse på spillestedet.

For enhver smag
Der vil i løbet af 2022 således præsen-
teres mindst 10 kunstnere i Viruphu-
set – nogle optrådte i foråret, så snart 
corona-restriktionerne tillod det. Andre 
kommer her i efteråret. 

Camilla Munck var den første, 
dernæst dukkede teaterkoncerten 
Tarantino Twist Show op, og sidst 
i april spillede Afenginn. De unge 
overtog roret og lavede en rapkoncert 
med Lummerfar & Jimmi Skimmel i 
maj måned, og Jomi sendte vi afsted til 
Hjortshøj Festivalen i juni måned.

I efteråret byder vi på et program 

Musikken bugner på byens eget spillested

Camilla Munch leverede en skøn koncert på scenen i Kultursalen. Foto: Poul Nyholm.
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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.

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

med genrer, der løber fra elektronisk, 
heavy metal, indie rock til blues, caba-
ret, hiphop og pop. Dermed er der lidt 
for enhver smag. 

Koncerterne annonceres løbende på 
Facebook, via plakater ved stationen og 
på info-skærmen ved Brugsen.

Not to miss?
Har vi noget på plakaten, der er ’not 
to miss’? Ja… jeg vil sige at koncerten 
den 19. nov. er særlig, da det er en 
unik konstellation af en ung, lovende, 
kunstner fra Berlin, der spiller samme 
aften som et af de mere veletablerede 
danske navne. Novaa er håndplukket 
til lejligheden – musikken er lidt Billie 
Eilish agtig. 

Her får hun selskab af Jacob Bellens, 
kendt fra bandet Got you on Tape. Han 
er en dreven kunstner og har optrådt 
på de danske og udenlandske scener 
i mange år. Kombinationen bliver 
spændende og unik – to koncerter på 
en aften – med mulighed for at blive 
inspireret ud i den tyske musik. 

Og hvad så med fremtiden? 
Vi er i gang med at kigge på navne til 
2023 – for her skal vi igen have min. 
10 nye koncerter. Og heldigvis har jeg 
god hjælp fra bookinggruppen, som 
består af musikentusiaster fra Hjortshøj 
og ikke mindst fra de næsten 100 fri-
villige, som gerne hjælper med alt det 
praktiske. Alle med lyst til at engagere 
sig i koncerterne som frivillige hænder 
er velkommen til at melde sig ind i den 
tilhørende gruppe på Facebook

Koncerten med Jomi var også arrangeret af Viruphuset, men fandt sted på Hjortshøj Festivalen. Foto: Poul Nyholm.
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Den 5. maj 2022 blev totalentre-
prenøren på Viruphuset taget 
under konkursbehandling. Folk I 
Hjortshøj har talt med Kenneth 
Jegstrup Jensen, der er formand 
for Fonden Multihus Hjortshøj.

Af Jes Lemming

- At entreprenøren gik konkurs var 
kulmination på en lang proces, der 
strækker sig helt tilbage til november 
2021, hvor byggeriet blev afleveret.

Det fortæller Kenneth Jegstrup Jen-
sen, der kæmper med at få Viruphuset 
gjort færdigt, hvilket han håber på kan 
begynde snart

- Vi har siden været i dialog omkring 
udbedring af et betydeligt antal fejl og 
mangler. 

Fonden var faktisk allerede før 
konkursen i gang med at køre en sag 
mod entreprenøren om udbedringen af 
de mange fejl og mangler og i den for-
bindelse var der besøg af opmænd fra 
Voldgiften, der skulle vurdere sagen. 

- Kort tid efter deres besigtigelse af 
byggeriet gik entreprenøren konkurs, 
og det blev dermed klart, at det firma 
ikke skulle eller kunne udføre opgaver-
ne, siger Kennet. 

- Da afgørelsen på vores sag endelig 
kom sidst i maj måned, gik det langt 
hen ad vejen vores vej, tilføjer forman-
den, tydeligvis lettet. 

Det betyder, at fonden nu kan finde 
andre håndværkere til at udbedre de 
mangler, der er i byggeriet. Der er 
holdt en del penge tilbage, og de penge 
“har fornden fået lov til at bruge” på 
de mangler der er. Fonden har desuden 
valgt at købe formanden fri fra sit 
arbejde for at han kan være byggeleder 
på deltid, da han har været involveret i 
hele processen.

Hvor mange penge er der til at udbedre de 
fejl og mangler, der er konstateret?

- Jeg kan sige så meget, at der er fle-
re millioner inklusiv dagbøder, svarer 
Kenneth, men selve konkurssagen er 
ikke afsluttet endnu.

Håndværkerne går snart i gang
Oprindeligt blev der optalt hele 1035 
fejl og mangler, men fonden har nu gå-
et det hele igennem og vurderet, hvad 
der er vigtigst at få udbedret. 

Først og fremmest handler det om 
udhænget langs med facaden og for-

bindelsen over til skolen, der aldrig er 
blevet projekteret færdig. Det er dyre 
opgaver med de nuværende priser på 
materiel. 

- Så er der mobilvæggen mellem 
caféen og Kultursalen og mobilvæggen 
i Spejlsalen, der kan opdele lokalet, så 
der kommer et møderum i den ene en-
de. Brandmyndighederne har godkendt 
dem og de er produceret og klar til 
opsætning, siger Kenneth.

- Der er desuden en mindre vandska-
de i gulvet i Spejlsalen og en større 
vandskade i Kultursalen. Det medfører, 
at trægulvet skal skiftes i begge sale. 
Det er de store ting, men dertil kom-
mer varme- og ventilationssystemet, 

hvor der mangler en funktionsbeskri-
velse og korrekt indstilling. Vi håber at 
kunne hyre de folk, som har installeret 
systemerne. 

Byggematerialerne på pladsen
Der er mange mennesker, der har 
undret sig over, at fine byggematerialer 
har ligget ubeskyttet hen i rusk og regn 
i månedsvis.

- Det er drøn ærgerligt, at de har 
ligget der så længe, forklarer Kenneth. 

- Vi ville ikke modtage materialerne 
i januar, fordi vi ikke havde noget sted 
at gøre af dem og firmaet mener, at de 
har afleveret dem. Det er entreprenø-
rens ansvar, ikke vores ansvar. Hvis 
vi begynder at gøre noget, kan vi blive 
draget til ansvar. Det er meget fjollet, 
men det er jura, og jura er firkantet. Vi 
vil tale med håndværkerne om lamel-
lerne kan bruges, ellers skal der laves 

Viruphuset gøres færdigt snarest muligt

- Drøn ærgerligt, men det skyldes jura, siger Kenneth Jegstrup Jensen om de byggematerialer, som i måneder har 
ligget hen ved Viruphuset. Foto: Poul Nyholm.

nogle nye, konstaterer han.

Fuld belægning 
Det vigtigste er, at huset fungerer, at 
det kan bruges til sit formål – og det 
bliver det, konstaterer Kenneth Jeg-
strup Jensen.

- Det går rigtig godt med udlejnin-
gen, der har jo nærmest været fuld 
belægning fra dag 1, ja faktisk større 
efterspørgsel, end vi kan honorere, 
siger Kenneth. 

- I weekenderne er der dog stadig 
kapacitet. Fitnesscenteret går også rig-
tig godt. Der er over 400 medlemmer 
og det er meget passende, selvom der 
er plads til flere. Økonomien er OK, 

men forventningen er, at regnskabet 
balancerer. Vi har jo ikke haft et helt 
driftsår med de udsving, det kan give 
hen over sæsonen. 

Livet i Viruphuset
Hvad betyder Viruphuset for byen, efter din 
vurdering?

- Viruphuset har forhåbentlig skabt 
et sted, i byen hvor alle kan mødes. 
Det har givet mulighed for at gå til 
nogle idrætsgrene, som man ellers ikke 
ville være gået til og måske også til en 
koncert, som man heller ikke var gået 
til, hvis ikke det havde være lige her 
i Hjortshøj. Det har skabt en masse 
fælleskaber af frivillige i idræt, fitness, 
kultur, musik og drift af huset. Den 
store belægning fra dag 1, viser også, at 
der har været et kæmpe behov, slutter 
Kenneth Jegstrup Jensen. 
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DET SKER I HJORTSHØJ KIRKE 

BØRNEGUDSTJENESTER 
Tirsdag 6. september kl. 17.00 
Tirsdag 4. oktober kl. 17.00 
Tirsdag 1. november kl. 17.00 
 
Gudstjeneste for børn en halv times tid i kirken. 
Hjortshøj Spirekor medvirker. Efterfølgende er der 
fællesspisning i sognegården og en aktivitet for 
børnene. 
 
 
 

 

Onsdag 5. oktober 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 ”Ingen 
kender dagen”. Læs mere om filmen og køb af billet på 
kirkens hjemmeside. 
 

 

BIOGRAFAFTEN 
INGEN KENDER DAGEN 

SEPTEMBER • OKTOBER • NOVEMBER 2022 
Læs mere om vores aktiviteter på www.hjortshoejkirke.dk 

 
 
 

 

Mandag 26. september kl. 19.30  
Mandag 7. november kl. 19.30 
Kalder alle strikkeglade sind i Hjortshøj – både 
nysgerrige nybegyndere og garvede 
garnentusiaster. Velkommen i sognegården til en 
aften med strik og samvær. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFTENSTRIK 

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

 

SANGAFTEN 
 
 
Torsdag 29. september kl. 19.30 
Præst Charlotte Krog Brandbyge er vært ved denne 
sangaften og vælger og præsenterer ca. 9 sange. 
Derefter er der kaffe og kage og til sidst en halv times 
tid med sange på opfordring fra salen. 
 
 
 
 
 

 

SØNDAGSKONCERT 
JACOB NIELSEN 
Søndag 11. september kl. 15.00 
Jacob Nielsen er Egå Kirkes nye organist og også en 
sublim pianist i det klassiske repertoire. Jacob er 
desuden kendt for sine nytænkende 
oplevelsesformater, hvor han gennem værkintroer, 
film, grafik og live-projektion udvider koncertformatet 
til flere dimensioner. Ved koncerten vil Jacob spille 
både orgel og klaver. Fri entré! 

MUSIK OG STILHED 
Tirsdag 25. oktober kl. 17.00 
Onsdag 9. november 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 (fløjte) og 
Søren Kinch Hansen (orgel) 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

Billede af Jacob Nielsen  
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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 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,  

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

ØKOLOGISK HØSTMARKED d. 4. SEPTEMBERØKOLOGISK HØSTMARKED d. 4. SEPTEMBER

FIH nr. 149.indd   10FIH nr. 149.indd   10 28.08.2022   18.3328.08.2022   18.33



11

 

  

 

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
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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

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
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   MED BAGGRUND I DET, VIL VI OPFORDRE TIL AT DU MELDER DIG  
    IND I FORENINGEN. 

 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. 

I september  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 eller hvor meget du har 
lyst til. Man får selvfølgelig gratis mad og drikke undervejs. 
Kontakt Elisabeth Groot på elisabeth@landsbyliv.dk 

FANTASTISK FREDAG ?    -   HOLD ØJE MED 8530 HJORTSHØJ

TAK TIL HJORTSHØJ
Landsbyliv vil gerne takke alle der har bakket op om festivalen og  doneret både penge og arbejdskraft 
til at gennemføre og samle op på økonomien bagefter.
Hvor er det en fantastisk by ,der støtter hinanden når det gælder.

VIRUPHUSETS
FITNESSCENTER

TRÆN LOKALT – BLIV MEDLEM I DAG

Fitness – 12 md. kr. 2.349,00
Fitness – 6 md. kr. 1.199,00
Fitness – 1 md. Kr. 225,00

Rabat til senior, studerende og på tidsbegrænset træning 

Kontakt/bookning af en prøvetime fitness@viruphuset.dk
Bliv medlem: www.viruphuset.dk/fitness

Byens lokale fitnesscenter er beliggende på første sal i Viruphuset, med udsigt over boldbanerne. Lokalet 
indeholder alt i moderne træningsudstyr, maskiner samt har et crossfit område. Fitnesscentret er for alle og du 
sætter selv sværhedsgraden for din træning. Du skal være medlem af Viruphusets fitnesscenter for at benytte 
vores faciliteter. Viruphusets Fitnesscenter er ubemandet og vedligeholdes af frivillige ildsjæle. 
Men du kan altid tage kontakt til os på fitness@viruphuset.dk eller via Facebook.
På Facebook kan du også følge med i centret udvikling, status og eventuelt kommende events

ÅBENT ALLE DAGE: KL. 05:00 – 23:00 MED GYLDIGT ARMBÅND
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Med etableringen af Viruphuset 
fik Hjortshøj sit første og eneste 
fitnesscenter - Viruphusets Fit-
nesscenter. Det er ikke et ”kon-
cept” fitnesscenter, men derimod 
et frivilligbåret fitnesscenter. 
Dog er både ambitioner og ram-
mer ikke mindre af den grund.

Af Fitnessgruppen, Viruphusets Fitnesscenter. 

Med den unikke beliggenhed på første-
salen i Viruphuset, har fitnesscenteret 
både udsigt ind på byens grønne bold-
baner og den bagvedliggende frugtplan-
tage, mens man indefra har kig ud over 
den nye imponerende og flotte hal og 
springgrav - hjertet af Viruphuset.

Fitnesscenteret deler omklædnings-
forholdene på 1. sal med resten af 
husets brugere, ligesom husets Cafe V 
er tilgængelig for dagsbrugerne af såvel 
fitness som husets øvrige aktiviteter.

Fitnesscenteret er for alle, hvilket 
også afspejler sig i både indretning 
og udstyr. Her er alle de almindelige 
træningsmuligheder, såsom løbebånd, 
kondicykel, romaskine, vægtområde, 
afspændingsareal, samt flere gængse 
vægtjusterbare stationer til både ben, 
mave, bryst, ryg og arme etc. 

Der er både noget for nybegynderen, 
samt for den mere garvede bruger af 
centret. Alt sammen i lyse og luftige 
rammer, med plads til alle.

Team af frivillige

Fitnesscentrets succes bæres af de frivillige

Viruphusets Fitnesscenter drives af 
Fonden Viruphuset, men har dog 
uddelegeret størstedelen af driften til 
et team af frivillige. Det er dette team 
af frivillige, der bidrager til at centrets 
rammer er driftsmæssigt og funktionelt 
orden, så alle medlemmerne kommer 
til et ryddeligt og funktionelt fitness-
rum.

De frivillige kræfter sørger også 
for, at de nødvendige medlemsmæssi-
ge reglementer, medlemsbetingelser 
og sociale platforme er opdateret og 
tilgængelige mv. Ligesom det fremad-

Her er kun få ansatte. Det er medlemmernes eget ansvar, at fitnesscentret holdes pænt og i orden. Foto: Poul 
Nyholm.

rettet også vil være det frivillige team, 
som vil begynde at afprøve forskellige 
holdtræningsmuligheder, events og 
medlemsaktiviteter. 

Alt dette sker for, at centret hele ti-
den kan være et aktivt og attraktiv fæl-
lesskab at at være en del af, men også 
for at opnå den bedst mulige udnyttelse 
af lokalerne og udstyret.

Aktivt tilvalg
Alle er selvfølgelig altid velkommen til 
at kontakte teamet via Facebook eller 
mail.

Kontaktoplysninger findes på Vi-
ruphusets hjemmeside. 

Man er ligeledes velkommen til at 
blive en del af teamet eller komme 
med ris eller ros. Alt arbejdet hviler på 
medlemmernes input.

At centret er frivilligbåret er ikke 
en tilfældighed, men et aktivt til-
valg. Frivilligheden er kernen i hele 
Viruphuset, både for at sikre bred lokal 
involvering og skabe ansvarsbevidsthed 
og højt ejerskab til huset mange aktivi-
teter og de konkrete beslutningsniveau-
er omkring huset.

Tag selv ansvar
Derfor er det også vigtigt at alle med-
lemmer af Viruphusets Fitnesscenter, 
kender rammerne og de gældende 
betingelser der følger med et sådan valg 
af driftsform. 

En del af udstyret skal håndteres med forsigtighed og omtanke. Foto: Poul Nyholm.
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Arrangementet Lørdagsleg i juni 
var arrangeret af Hjortshøj Bib-
liotek. Det er blot et eksempel 
på det liv og de kulturelle initia-
tiver, som i fremtiden skal flyde 
fra biblioteket.

Af Lars Bødker Smitt. 
Foto: Poul Nyholm

Mange danskere har et billede af 
bibliotekerne mest bare er et sted, hvor 
man henter sine reservationer blandt 
endeløse rækker af bøger.

På denne traditionelle måde spiller 
landets biblioteker en rolle, som er stor 
og vigtig. Men bibliotekerne – herun-
der Hjortshøj Bibliotek – bliver opprio-
riteret og spiller en større kulturel rolle 
i byen. ”Der er et potentiale i Hjortshøj 
for, at biblioteket gøres endnu mere re-
levant i lokalsamfundet,” siger Ann-Ka-
thrin Aulkær Bentzen, formidler ved 
biblioteket i Hjortshøj og Risskov.

Lørdagsleg og teater
Ann-Kathrin Aulkær Bentzen har si-
den 1. april været ansat i en nyoprettet 

stilling som formidler i bl.a. Hjortshøj 
med det formål at styrke biblioteket 
i forhold til byens borgere, herunder 
Virupskolens elever, daginstitutioner, 
dagplejere, Viruphuset, og andre samar-
bejdspartnere i byen. Hun samarbejder 
med bl.a. kulturforeningen HØJ.

Det overordnede formål er at formid-
le læselyst og kultur. 

- Jeg vil gerne bringe biblioteket, 
derhen hvor det er relevant for alle 
borgere i byen, siger Ann-Kathrin Aul-
kær Bentzen. Som eksempel peger hun 
på Lørdagsleg, der blev afholdt for børn 
og forældre på skolen en lørdag før 
sommerferien. Her var der arrangeret 
et mylder af lege for små og store, sno-
brød på bålet, bålsange og spil – plus 
masser af fri leg efter eget ønske.

- Det, at der var så stor opbakning til 
arrangementet, viser, at folk er sultne 
efter initiativer for fx børn og familier, 
konstaterer Ann-Kathrin.

Børnegruppe
Lørdagsleg var bibliotekets første arran-
gement ud af fire planlagte. Børnetea-
terstykket ”Mikrokosmos” bliver næste 

i rækken.  Teatergruppen Meridiano 
viser stykket i Viruphusets kultursal, og 
cafeen vil åbne efterfølgende, så man 
kan mødes og snakke med hinanden og 
med teatertruppen.

- Man kan bestille billetterne gratis 
via www.aakb.dk. I alt er der plads til 
ca. 100 tilskuere til forestillingen, som 
ikke bliver den sidste. I efteråret 2023 
er der allerede planer om næste fore-
stilling med en anden teatergruppe. 

Til det tredje og fjerde arrangement 
med Lørdagsleg i 2022/23 håber 
Ann-Kathrin Aulkær Bentzen på at få 
lokale input til indhold og form. Hun 
vil gerne arbejde sammen med både 
kulturen, idrætten og borgere bredt 
om initiativet. En ”børnegruppe” med 
fokus på kulturtilbud bestående af 
frivillige fra byen, er en anden af de 
visioner, hun pusler med.

Styrke læselyst
Bibliotekets nye formidler er på Hjorts-
høj Bibliotek i den betjente åbningstid 
mandag 15.00-18.00 og torsdag 13-
16:00. På ugens øvrige dage er der som 
bekendt selvbetjening på biblioteket. 

Biblioteket skal et helt nyt sted hen
Bållørdag for store og små er også bibliotek. Foto: Poul Nyholm.

FIH nr. 149.indd   14FIH nr. 149.indd   14 28.08.2022   18.3328.08.2022   18.33



15

Efter fem år er Hjortshøj-Skæ-
ring-Egå Egnsarkiv på plads i 
nye lokaler. Det fejres  med til 
indvielse og Åbent Hus den 17. 
september kl. 13 – 16.

Af Hjortshøj-Skæring-Egå Egnsarkiv

Så sker det!
Efter 5 år uden lokale kan vi byde jer 

alle velkommen til vores nye lokaler i 
Hjortshøj, nemlig på adressen Virupvej 
71, som ligger tæt på Virupskolen.

Vi vil gerne se alle medlemmer og 
ikke-medlemmer, folk fra stadsarkivet, 
andre fra lokalarkiverne og dem, der 
har hjulpet med til, at vi nu er klar til 
at begynde et nyt kapitel i egnsarkivet.

Klublokale for Virup IF
Efter mange år på Skæring Skole fra 
1970 til 2017, hvor vores lokaler skulle 
bruges til andet formål, blev der søgt 
efter egnede lokale i lokalområdet. 
Til sidst fik vi i januar 2020 tilbudt 
lokaler i Hjortshøj, men de kunne først 
overtages, når det nye Multihus, i dag 
Viruphuset, var færdigt, fordi lokalerne 
blev brugt af Virup IF.

I november 2021 var Viruphuset 
færdigt, og vi fik den aftale med Virup 
IF, at vi kunne overtage det ene lokale, 
indtil de kunne flytte ind. Siden fik vi 
også det andet lokale.

I begyndelsen af januar 2022, kunne 
vi så begynde klargøringen af loka-
lerne. Vi var i efteråret 2021 begyndt 
nedpakning af de sager samt møbler og 
hylder der stod i kælderen på Skæring 

skole, så det var klar, når lokaler i 
Hjortshøj kunne tages i brug. Tak til 
Skæring Skole fordi vores ting kun-
ne blive der, indtil et nyt lokale var 
fundet. 

Mange har hjulpet
Vores lokaler i Hjortshøj er tidligere 
inspektørbolig, brugt til børnehave 
klasse, tandlægeklinik, og i dag er der 
sundhedsklinik, i den del af huset, som 
vi ikke har adgang til. Resten af huset 
bruger Virupskolen. Dog er der et lille 
kælderlokale, som vi kan bruge. Tak 
til pedel Klaus Kristensen for hjælp 
med bortskaffelse af det, vi ikke kunne 
bruge fra de overtagne lokaler.

I løbet af foråret 2022 har vi så sat 
hylder og skabe op og fået vores arkiva-
lier retur fra stadsarkivet i Vester alle, 
12 til 15 flyttekasser af gangen. Tak for 
hjælpen med det, til Thomas og Chri-
stian fra stadsarkivet. 

Den største tak skal der lyde til de 
folk, der har hjulpet hele foråret og 
nu efter sommerferien, med  at sætte 
det hele op samt lægge sager på plads, 
uden dem var det ikke lykkedes. Det er 
Bjarne Jensen, Ove Overgaard, Victor 
Andersen, Hans Skriver, May-Brit 
Mikkelsen, Flemming Reiths, Finn 
Petersen. 

Håber at alle fra vores område, 
Hjortshøj-Egå-Skæring vil komme til 
os, eller kontakte os på mail egnsar-
kivet@gmail.com  Vi vil stadig gerne 
modtage billeder eller andet materialer 
fra vores område.

Kom og vær med 
til at genåbne Egnsarkivet

Ove Overgaard Nielsen er i færd med at flytte Egnsarkivet ind i de nye rammer. Foto: Poul Nyholm.

Mandag og torsdag vil hun også kunne 
mødes i dagtimerne, hvor hun kan give 
råd om læsestof, men den nye stilling 
indebærer også, at hun formidler 
læselyst udadtil, dvs. på skolen og ude 
på institutioner, lokalcentret og andre 
steder i lokalsamfundet. 

Flere aftaler om fælles aktiviteter 
ude i byen er allerede i gang, og hun 
ser frem til at blive aktiv i den rolle 
også.

- Men børnene er der særligt fokus 
på for at styrke læselysten. En under-
søgelse har vist, at mange børn mister 
læselysten omkring 4. klasse, og det 

skal vi kæmpe mod i et samarbejde 
med bl.a. Virupskolen, siger Ann-Ka-
thrin Aulkær Bentzen. Biblioteket er 
relevant for alle, og det betyder noget 
for børn, at forældre, bedsteforældre og 
søskende læser – eller oplever en fælles 
glæde omkring læsning. 

Hun fornemmer, at der er en sult 
og en lyst hos mange forældre og børn 
efter de oplevelser, som bibliotekerne 
har at tilbyde.  Og hun nyder at skabe 
de veje, som viser frem til oplevelserne.

De nye initiativer fra Hjortshøj Kom-
bi-bibliotek kan findes på kommunens 
bibliotekers hjemmeside aabk.dk, på 
facebook og på plakater. Man er altid 
velkommen til at henvende sig på bib-
lioteket med ideer og tanker personligt 
eller på mail.

Formidler Ann-Kathrin Aulkær Bentzen. Foto: Poul 
Nyholm.
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Af Jakob B. Melbye

I 1993 flyttede jeg og min daværende 
kæreste Lene til Hjortshøj, fordi vi 
gerne ville bo i den nordlige del af Aar-
hus. Vores datter Nanna var da knap 1 
år gammelt. 

Vi fremlejede et hus i Bækvangen for 
3 år og fik et rigtigt godt forhold til vo-
re naboer. Og vi lærte hurtigt at sætte 
stor pris på vores lille  lokalsamfund, 
der dengang var væsentligt mindre, 
end det er i dag. Undervejs delte vi 
”ble-bil” med et par fra Det økologi-
ske Andelssamfund, så også den del af 
vores lille by stiftede vi bekendtskab 
med. Ble-bilen var en service, hvor vi 
afleverede brugte stofbleer til vask og 
efterfølgende fik dem returneret.

Det var godt
I 1994 fik vi barn nummer 2, en søn 
Mikkel, og boede fortsat i Bækvangen. 
Men det begrænsede lejemål nærmede 
sig sit udløb i 1996. Vi troede, at alt var 
vel, da jeg stod som nummer 3 på listen 
til en bolig i den lokale boligforening 
ved udløbet af vores tidsbegrænsede 
lejemål i Bækvangen.

Og vi befandt os rigtig godt her.
Hjortshøj var dengang en lille by 

med en købmand Ernst Scheldal, en 
Brugs, et posthus, en bank, en kiosk, 
en bager og en tankstation på Hund-
kærvej.

Vi lærte mange af ”tilflytterne”, at 
kende”, de nye” som vi selv var en del 
af. Og det var godt. Som småbørns-
forældre sker dette hurtigt, når man 
har børn i daginstitutioner og skole og 
deler ansvaret for vore fælles børns ve 
og vel.

 Så gik vi i panik
Da vi så nåede til udløbet af det tids-
begrænsede lejemål i Bækvangen, gik 
vi lidt i panik. Vi havde dengang ikke 
råd til at købe en bolig og min plads på 
boligforeningens venteliste var pludse-
lig rutsjet nedad til nr. 73 pga. renove-
ringer i andre afdelinger. Takket være 
en god, lokal veninde i Hjortshøj fik vi 
kontakt til Hastrup-familien ved navn 
Anders og Karen, hele byens frugtav-
lere, der har rigtig mange års rødder i 
vort lokalsamfund. Og derfor repræsen-
terer Hjortshøjs lokal-historie gennem 
flere generationer. 

Kort fortalt lykkedes det os at over-
tale Anders og Karen til at lade os leje 
huset ved siden af Kirstineborg i en 
kort årrække. Her fik vi barn nummer 
3, endnu en søn (Emil). 

Frugt og kaniner
Det blev nogle super gode år, hvor vi 
nød rigtig godt af Anders og Karens 
gæstfrihed og omsorg for deres med-
mennesker og i særlig grad for deres 
lejere. De gav os masser af frugt i en 

tid, hvor Kirstineborg dyrkede både 
jordbær, hindbær og solbær mv. 

Hvor vi blev næsten selvforsynende 
med en 200 kvadratmeter køkkenha-
ve, som Anders beredvilligt kom og 
fræsede hvert forår, og hvor vi anlagde 
kanin-farm og slagtede ca. 300 kaniner 
om året til spisning. Og derfor kunne 
returnere lidt af Anders´ og Karens´ 
store generøsitet, da Anders som ud-
dannet frugtavler i Frankrig satte stor 
pris på kanin-kød.

Vi havde således det privilegium at 
lære at kende både ”nytilflytterne” og 
de ældre  familier i Hjortshøj, dem der 
har formet vores ”landsby-samfund” 
gennem generationer. Det gav et helt 
andet, positivt syn på og spændende 
indblik i vores lokalsamfund og dets 
historie. 

Skepsis ryddet af vejen
Men det gav også grund til eftertanke. 
For Det økologiske Andelssamfund på 
den ene side og Hastrup-familien på 
den anden side var skeptiske over for 
hinanden - dengang. I en tid hvor de 
ikke kendte hinanden. Noget, som vi 
i vores lille familie gerne ville bidrage 
til at ændre, når vi nu kendte begge 
parter.

Det var ikke vores fortjeneste – i 
hvert fald ikke alene - men gennem 
årene, der fulgte, mødte Anders Ha-
strup og menneskerne i Andelssamfun-
det hinanden, de lærte at tale sammen 
og forstå hinanden, så skepsissen 
forsvandt. 

Det resulterede i, at begge parter i en 
årrække sad i bestyrelsen for Landsby-
forum, hvor jeg også selv var medlem, 
og de delte en stor fælles interesse i at 
udvikle vores lille lokal-samfund. Det 
skyldtes ikke mindst Anders´ og Karen 
Hastrups store åbenhed og – gætter jeg 
på – følelse af ansvarlighed over for det 
lokal-samfund, hvor specielt Anders´ 
familie-rødder har spillet en afgørende 
rolle for dets udvikling gennem gene-
rationer.

Mit motiv for at skrive denne for-
tælling er vigtigheden i, at vi finder 
hinanden ”nye” som ”gamle” i et lo-
kalsamfund, at vi kender vores historie 
og bringer den videre til vore børn og 
børnebørn. At vi forstår vore rødder. 
For uden dem ender vi historieløse og 
fyldt med skepsis og fordomme over for 
andre blot pga. manglende kendskab til 
hinanden, til vore egne rødder – og til 
de andres.

Hjortshøj - hvor mennesker 
og generationer mødes

Vores familieliv på Kirstineborg i slut 1990erne, da børnene var små.
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- Vi laver Hjortshøj Festival igen 
næste år. Det skylder alle dem, 
der var med til at dække vores 
underskud, lyder det fra festival-
gruppen i Landsbyliv.

Af Lars Bødker Smitt.

Vi fornemmede det jo nok. 
Stemningen på Hjortshøj Festival 

i juni var sådan set fin, og alle nød 
den skønne musik. Men i det kølig 
sommervejr myldrede det ikke med 
så mange mennesker foran festivalens 
forskellige scener, som man kunne 
have håbet.

Anelsen blev bekræftet efter festiva-
len: Der var solgt 386 billetter, hvilket 
var langt færre end forventet ud fra 
besøgstallet på de tidligere festivaler, og 
salget var for lavt til at give balance i 
økonomien. 

Festivalgruppen drøftede efterfølgen-
de situationen, og et løst forslag kom 
op, nemlig at starte en lokal indsam-
ling til dækning af noget af underskud-
det.

- Vi spurgte os selv, om man kan 
tillade sig at bede folk om penge for 
noget, de ikke har deltaget i. Men vi 
besluttede os alligevel for at gøre forsø-
get, siger Randi Pisani, der er medlem 
af festivalens styregruppe.

Et klart signal
Og indsamlingen skulle vise sig at 
være en rigtig god ide.  

Pengene strømmede ind på kontoen, 
og resultatet landede på knap 78.000 
kr., hvilket var nok til at dække næsten 
hele underskuddet. Mange har bidraget 
med små og store beløb. Alene aktivi-
tetsforeningen Shortshøj United har 
bidraget med 25.000 kr.  

- Det er ekstremt flot, og det gjorde 
os vildt glade for den store opbakning, 
som vi har i byen, siger en meget tak-
nemmelig Randi Pisani.

- Det handler naturligvis om penge-
ne, men også om alle de varme og posi-
tive kommentarer, som vi har modtaget 
fra giverne. Det er et klart signal om, 
at vi helst sikkert også skal holde fe-
stival igen til næste år. Dertil kommer 

Stor TAK til alle dem, der støttede festivalen
skønne meldinger fra musikerne. De er 
meget glade for at spille her. 

Flot oprydning
I de kommende måneder vil gruppen 
forsøge af sikre en større del af økono-
mien på forhånd for festivalen i 2023, 
bl.a. ved at søge tilskud fra fonde og 
tilknytte lokale sponsorer. 

- Med et nyt stort underskud kan vi 
risikere at sætte Landsbylivs økonomi 
over styr, og vi har jo en række udgifter 
til musikere og alskens udstyr, som skal 
dækkes ind, også selv om det skulle 
blive stormvejr, siger Randi Pisani.

Hun takker også deltagerne på festi-
valen for en flot oprydning – især når 
man sammenligner med andre festi-
valer, hvor bjerge af udstyr og affald 
bliver efterladt på pladsen.

- Det tog os to timer at rydde op. Det 
er eksemplarisk, og på en måde er det 
en fornøjelse at holde festival, siger 
hun.
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Erik Påske Jam gav gamle klassikere nyt liv på Søscenen. Foto: Poul Nyholm.

Grovkornet humor med Kofoed/Netterstrøm i Citronmånen. Foto: Poul Nyholm.

Souvenirs med Sofie Bonde på Søscenen. Foto: Poul Nyholm.

Priess El-service stod for strømforsyningen på Festivalen. Foto: Poul Nyholm.

Foto: Poul Nyholm.
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Det sker 
i Hjortshøj

STRIBEN - af Esben Würtz Sørensen

Fællesspisning 
- spis dog med!
Onsdag den 26. oktober sker det igen: 

Unge og gamle fra hele byen mødes 
til Fællesspisning på Virupskolen, som 
det nu er sket i over 30 år. Og i de 
følgende fire onsdage frem til december 
vil man kunne dyrke fællesspisnin-
gens glæder med god mad, fællessang 
og masser af lokalsnak. Måske byens 
bedste sted at lære nye mennesker at 
kende.

Alle er velkommen til at deltage. 
Billetter købes senest tirsdag kl. 17 i 
Dagli’Brugsen, hvor man skriver sig på 
listen. Maden laves i skolekøkkenet af 
kokkehold, som er udpeget i forvejen.

Se  øvrigt opslaget i Dagli’Brugsen og 
på Facebook.

Lær italiensk her i 
Hjortshøj
Hjortshøj har et mangfoldigt erhvervs-
liv. 

Således kan man også lære italiensk i 
vores bette by. 

Læreren hedder Giulia Pierucci. 
Hun stammer fra Umbrien i Italien, 
men har i en årrække boet i i Hjorts-
høj med mand og barn. Her har hun i 
de seneste par år arrangeret italienske 
sprogkurser, som afvikles på Virupsko-
len.

I efteråret starter igen 1-2 nye kur-
sushold alt efter interessen, oplyser 
Giulia Pierucci.

- Jeg er uddannet som italiensk 
sprogunderviser og har undervist lidt 
rundt omkring i verden, indtil jeg kom 
på Aarhus Universitet i 2012. Det gik 
rigtigt fint med holdet, og jeg regner 
med at gentage oplevelsen i den kom-
mende sæson, siger sproglæreren.

Folk i Hjortshøj med lyst til at lære 
italiensk kan henvende sig til Giulia 
på mail: gp.mitdk@gmail.com eller på 
telefon 22251054.

Snart er det jul….
Og en måneds tid før tændes juletræet 
ved stationen.

Det sker  kl. 16 på den første søndag 
i advent, som i år er den 27. november. 

Streaming af 
Naturvidenskabelige 
Foredrag
Efterårets program
I efterårssemesteret har du mulighed 
for at opleve nedenstående seks fore-
drag i Sognegården i Hjortshøj.

Alle foredragene udbydes tirsdage, kl. 
19-21 (dansk tid):

27. september: Jorden og livet – 3.800 
mio. års spejling ved geolog Minik 
Rosing.

04. oktober: Kvantefysikken – ato-
mernes vilde verden ved kvantefysiker 
Klaus Mølmer.

25. oktober: Søvn og immunforsva-
ret ved neurofysiolog Birgitte Rahbek 
Kornum.

1. november: Vores urolige klode ved 
geofysiker Bo Holm Jacobsen.

15. november: Fagre nye genetiske 
verden ved genforsker Jacob Giehm 
Mikkelsen.

22. november: Datalogien i din lom-
me ved datalogerne Kaj Grønbæk og 
Kasper Green Larsen

Kom til kor
Hjortshøjkoret Joy Junction er netop 
gået i gang med efterårssæsonen. Der 
er enkelte ledige pladser. Vi øver hver 
mandag aften 19 - 21.30 i Hjortshøj 
Sognegård.

Interesserede kan henvende sig til 
Anne Littauer på annelittauer@gmail.
com eller mobil 22933966

FIH nr. 149.indd   20FIH nr. 149.indd   20 28.08.2022   18.3328.08.2022   18.33


